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На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,бр. 129/2007), 
члана 46. тачка 13. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”,бр. 5/2011) и 
члана 10. Одлуке о Општинском већу („Службени лист општине Сента”,бр.15/2008), 
Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 
 29. октобра 2012 године , донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
I 

Констатује се престанак функције члану Општинског већа општине Сента задуженог за 
област здравства и социјалне политике Општине Сента , МИЛИЈАНИ ПОПОВИЋ из 
Сенте,са  даном доношења овог решења, због подношења оставке. 

 
II 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Скупштине општине Сента број 02-17/2012-I од 16.07.2012. године, Милијана 
Поповић је изабрана за члана Општинског већа општине Сента. 
Дана 11.10. 2012.године Милијана Поповић је поднела оставку на функцију члана 
Општинског већа општине Сента.  
По члану 10. Одлуке о Општинском већу (“ Службени лист општине Сента”, бр. 7/2010) 
члану Општинског већа може престати функција и пре истека времена на који је биран 
подношењем оставке и разрешењем. 
Оставка се подноси Скупштини усмено или у писаном облику и не мора бити образложена. 
О поднетој оставци се не отвара расправа. 
На основу напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-7/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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На основу члана 32 . става 1 тачке 12., и члана 45. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. тачка 13. и 76. став 4. Статута општине 
Сента ( „Службени лист општина Сента“, број 5/2011) члана 37. става 3. и 4. Пословника 
Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2008), Скупштина 
општине Сента на својој седници, одржаној 29.10.2012. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СЕНТА  
 
I  

ДРАГАНА РАДОЊИЋ, магистар техничких наука из Сенте ce бира за члана Општинског већа 
општине Сента. 
  

II  
Члан Општинског већа општине Сента је на сталном раду у општини Сента. 
  

III 
 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 45. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,бр. 129/2007) 
прописано је да Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, 
као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира 
скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника. 

Решењем Скупштине општине Сента број 02-17/2012-I од 16.07.2012. године, 
Милијана Поповић је изабрана за члана Општинског већа општине Сента. 

Дана 11.10.2012. године Милијана Поповић је поднела оставку на функцију члана 
Општинског већа општине Сента.  

Обзиром да је Скупштина општине Сента донела решење о престанку функције члану 
Општинског већа због поднете оставке, донето је ово решење. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-49/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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 На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и на основу члана 46. Статута општине сента 
("Службени лист општине Сента", број 5/2011) Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана 29.10.2012. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О 
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 

 
I  ОПШТИ ДЕО 

 

Група 
Економска 
класифика-

ција 
Примања 

План 
2012.г. 

Остварење 
Проц. 
оствар. 

1 2 3 4 5 6 

              
  321  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  80 000 000  68 825 307 86.03% 
   321120 Вишак или мањак прихода и примања  80 000 000  68 825 307 86.03% 
           

I   ПОРЕЗИ       
           

  711 
 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
 326 015 

000 
 157 866 

530 
48.42% 

   
711110 

Порез на зараде 
 276 000 

000 
 131 730 

178 
47.73% 

   711120 Порез на приходе од самосталних делатности  11 500 000  5 634 900 49.00% 
   711140 Порез на приходе од имовине  13 500 000  5 572 983 41.28% 
   711160 Порез на приходе од осигурања лица   15 000   76 025 506.83% 
   711180 Самодоприноси     225 055   
   711190 Порез на друге приходе  25 000 000  14 627 389 58.51% 
           
  712  ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА     3 373   
   712110 Порез на фонд зарада     3 373   
           
  713  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ  56 500 000  31 436 608 55.64% 
   713120 Порез на имовину  35 000 000  21 408 841 61.17% 
   713310 Порез на наслеђе и поклон  1 500 000   833 823 55.59% 
   713420 Порез на капиталне трансакције  20 000 000  9 193 944 45.97% 
           
  714  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ  41 070 000  15 774 514 38.41% 

   
714420 

Комунална такса за приређивање музичког 
програма 

  150 000   125 778 83.85% 

   714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа  2 000 000   915 599 45.78% 
   714510 Порези, таксе и накнаде на моторна возила  18 000 000  8 743 832 48.58% 
   714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса  3 100 000  1 285 693 41.47% 
   714550 Концесионе накнаде и боравишне таксе  1 200 000   392 550 32.71% 
   714560 Посебна накнада за заштиту и унапр.жив.сред.  15 000 000  4 301 936 28.68% 
   714570 Општинске комуналне таксе   20 000   9 126 45.63% 
   714590 Посебна накнада за употребу општинског пута  1 600 000     
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  716  ДРУГИ ПОРЕЗИ  10 000 000  2 901 546 29.02% 
   716110 Комунална такса на фирму  10 000 000  2 901 546 29.02% 

    
  

СВЕГА I 
 433 585 

000 
 207 982 

571 
47.97% 

 
II   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       

           
  731  ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА  1 000 000    0.00% 

   
731150 

Текуће донације од иностраних  држава 
општини 

 1 000 000     

           

  732 
 

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 2 000 000    0.00% 

   
732150 

Текуће донације од међународних организација 
у кор.општина 

 1 000 000     

   
732250 

Капиталне донације од међународних 
организација у кор.општина 

 1 000 000     

           

  733 
 

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

 125 500 
000 

 69 151 490 55.10% 

   
733150 

Текући трансфери од других нивоа власти у 
кор.општина 

 63 500 000  55 493 490 87.39% 

   
733250 

Капитални трансфери од других нивоа власти у 
кор.општина 

 62 000 000  13 658 000 22.03% 

      СВЕГА II  128 500 000  69 151 490 53.81% 

 
III   ДРУГИ ПРИХОДИ       
           

  741  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ  71 000 000  21 874 307 30.81% 
   741150 Камате на средства буџета општине  9 000 000  3 711 910 41.24% 
   741510 Накнада за коришћење минералних сировина  1 000 000   182 327 18.23% 

   
741520 

Накнада за коришћење шумског и 
пољопр.земљишта 

 29 000 000  3 922 171 13.52% 

   
741530 

Накнадa за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 

 32 000 000  14 057 899 43.93% 

           
  742  ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА  29 700 000  11 806 221 39.75% 

   
742150 

Приходи од продаје добара и усл. или закупа у 
кор. нивоа општинa 

 23 000 000  9 297 219 40.42% 

   742250 Таксе у корист нивоа општине  2 500 000   847 369 33.89% 

   
742350 

Приходи општинских органа од споредне 
продаје добара и услуга 

 4 200 000  1 661 633 39.56% 

           

  743 
 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ  6 100 000  1 483 590 24.32% 

   
743320 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 

 6 000 000  1 476 090 24.60% 

   743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје   100 000   7 500 7.50% 
           

  
744  

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

  600 000  2 950 000 491.67% 

   
744150 

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

  600 000  2 950 000 491.67% 
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  745  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  39 455 000  1 884 438 4.78% 

   
745150 

Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа општина 

 39 455 000  1 884 438 4.78% 

           

  770  
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

 1 040 000   414 456 39.85% 

   771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  1 000 000   414 456 41.45% 

   
772110 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
из претходне године 

  40 000     

           

      СВЕГА III  147 895 000  40 413 012 27.33% 

              ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА  789 980 000  386 372 380 48.91% 

              ПРИХОДИ КОРИСНИКА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА  43 070 000   0.00% 

              У К У П Н О:  833 050 000  386 372 380 46.38% 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ПЕРИОД: 01.01.2012. - 30.06.2012. 
 

Економска 
класификација 

ОПИС 
Измењени 

План буџета 
за 2012.г. 

План буџета 
за 2012.г. 

Остварење    
I-VI 

Проценат 
остварења 
измењеног 

Плана 
буџета 

Проценат 
остварења 
изворног 
Плана 
буџета 

1 2 3    4    5 6 7 

41 
РАСХОДИ ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ         

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених  162 476 226  161 198 000  82 062 659 50.51% 50.91% 

412 
Соц.доприноси на терет 
послодавца  29 233 938  28 975 000  14 749 015 50.45% 50.90% 

413 Накнаде у натури       

414 
Социјална давања 
запосленима  4 091 277  3 854 000  1 511 527 36.95% 39.22% 

415 
Накнаде трошкова за 
запослене  1 401 000  1 401 000   514 736 36.74% 36.74% 

416 Награде запосленима  5 438 809  3 540 000  3 560 021 65.46% 100.57% 

417 Одборнички додатак  3 000 000  3 000 000   968 336 32.28% 32.28% 

     205 641 250  201 968 000  103 366 294 50.27% 51.18% 

42 
КОРИШЋЕЊЕ 
УСЛУГА И РОБА       

421 Стални трошкови  46 403 000  46 636 000  25 097 093 54.09% 53.81% 

422 Трошкови путовања  2 708 386  2 710 000  1 334 869 49.29% 49.26% 

423 Услуге по уговору  33 774 114  34 805 000  26 728 831 79.14% 76.80% 

424 Специјализоване услуге  102 639 000  103 485 000  37 520 316 36.56% 36.26% 

425 
Текуће поправке и 
одржавање  9 344 000  11 560 000  4 106 299 43.95% 35.52% 

426 Материјал  11 483 500  11 613 000  5 623 903 48.97% 48.43% 

     206 352 000  210 809 000  100 411 311 48.66% 47.63% 
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44 ОТПЛАТА КАМАТА        

441 Отплата домаћих камата  12 168 000  12 168 000  9 444 474 77.62% 77.62% 

     12 168 000  12 168 000  9 444 474 77.62% 77.62% 

45 СУБВЕНЦИЈЕ       

451 
Субвеницје јавним 
нефин.предузећима  7 100 000  9 000 000  4 230 282 59.58% 47.00% 

454 
Субвенције приватнимн 
предузећима   650 000    620 700    

     7 750 000  9 000 000  4 850 982 62.59% 53.90% 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      

463 
Трансфери осталим 
нивоима власти  32 064 191  15 144 000  24 492 126 76.38% 161.73% 

465 
Остале дотације и 
трансфери  65 494 000  62 994 000  31 572 208 48.21% 50.12% 

     97 558 191  78 138 000  56 064 334 57.47% 71.75% 
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА     

472 
Накнаде за социјалну  
заштиту из буџета  17 890 000  17 790 000  9 784 477 54.69% 55.00% 

     17 890 000  17 790 000  9 784 477 54.69% 55.00% 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ       

481 
Дотације невладиним 
организацијама  31 735 840  34 047 000  13 966 061 44.01% 41.02% 

482 
Порези, обавезне таксе и 
казне  4 610 255  4 333 000  2 179 597 47.28% 50.30% 

483 
Новчане казне по 
решенју судова   85 055    85 050 99.99%   

485 

Накнада штете за 
повр.или штету нанету 
од стране држ.орг.   750 000    839 615 111.95%   

     37 181 150  38 380 000  17 070 323 45.91% 44.48% 
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ      

499 Средства резерве  1 000 000  3 000 000  0.00% 0.00% 

     1 000 000  3 000 000    0.00% 0.00% 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА       

511 
Зграде и грађевински 
објекти  165 050 409  170 397 000  48 622 378 29.46% 28.53% 

512 Машине и опрема  17 437 000  15 970 000  3 873 121 22.21% 24.25% 

515 Софтвер   700 000    700 000 100.00%   

     183 187 409  186 367 000  53 195 499 29.04% 28.54% 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА       

543 Шуме и воде  7 530 000  7 360 000  1 640 119 21.78% 22.28% 

     7 530 000  7 360 000  1 640 119 21.78% 22.28% 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ       

611 
Отплата главнице 
домаћим кредиторима  25 000 000  25 000 000  9 269 988 37.08% 37.08% 

     25 000 000  25 000 000  9 269 988 37.08% 37.08% 

  УКУПНО:  801 258 000  789 980 000  365 097 801 45.57% 46.22% 
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II  ПОСЕБАН ДЕО 
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О П И С  План буџета за 2012.г. Измењени План буџета 
за 2012.г. 

Остварење Остваре-
ње у %  

Остваре-
ње  у % 
према 

измење-
ном 

буџету 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.      

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ, 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

          

 111   Извршни и законодавни органи          

   1 411 Плате, додаци и накнаде запослених  11 663 000   11 663 000 5,595,328 47.98% 47.98% 

   2 412 Соц. доприноси на терет послодавца  2 089 000   2 089 000 1,001,570 47.94% 47.94% 

   3 416 Накнаде члановима комисија   2 000 000   2 967 809 2,448,305 122.42% 82.50% 

   4 417 Одборнички додатак    3 000 000   3 000 000 968,336 32.28% 32.28% 

   5 421 Стални трошкови   3 316 000   3 316 000 2,502,734 75.47% 75.47% 

   6 422 Трошкови путовања    110 000    290 000 323,692 294.27% 111.62% 

   7 423 Услуге по уговору   12 053 000   12 793 000 12,675,434 105.16% 99.08% 

   8 424 Специјализоване услуге    300 000    300 000 273,316 91.11% 91.11% 

   9 425 Текуће поправке и одржавање   645 000    645 000 81,784 12.68% 12.68% 

   10 426 Материјал   1 438 000   1 438 000 1,193,561 83.00% 83.00% 

   11 441 Отплата домаћих камата    84 000    84 000 46,842 55.76% 55.76% 

   12 481 
Дотације политичким странкама и Нац. 
већу  4 000 000 

  1 938 840 974,178 24.35% 50.25% 

   13 482 Порези, обавезне таксе и казне  3 820 000   4 080 000 2,107,634 55.17% 51.66% 

   268 485 Накнада штете за повр.или штету нанету од стране држ.    750 000 839,615   111.95% 

   14 499 Средства резерве   3 000 000   1 000 000   0.00%   

    01 Стална резерва 1,000,000  1,000,000        

    02 Текућа резерва 2,000,000          

   15 512 Опрема    252 000    252 000 130,553 51.81% 51.81% 

        Извори финансирања за функ. 111:             

    .01 Приходи из буџета   47 770 000   46 606 649  31 162 882 66.86% 66.86% 

        Укупно за функцију 111:    47 770 000    46 606 649  31 162 882 65.24% 66.86% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 665 

   160   

Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту - 
Одржавање избора 

          

     16 423 Услуге по уговору   4 000 000         

     17 426 Материјал    500 000         

     283 463 Трансфери осталим нивоима власти    3 782 191 3,782,191   100.00% 

          Извори финансирања за функ. 160:             

      .01 Приходи из буџета   4 500 000   3 782 191  3 782 191 84.05% 100.00% 

          Укупно за функцију 
160:    4 500 000    3 782 191  3 782 191 84.05% 100.00% 

       Извори финансирања за главу. 1.1:          

        0.1 Приходи из буџета    52 270 000    50 388 840  34 945 073 66.85% 69.35% 

          СВЕГА ГЛАВА 1.1.    52 270 000    50 388 840  34 945 073 66.85% 69.35% 

  1.2.     
СЛУЖБА ЗА 
БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 

          

   130   Опште услуге           

     18 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2 113 000   2 113 000 927,907 43.91% 43.91% 

     19 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   410 000 

   410 000 166,095 40.51% 40.51% 

     20 414 Социјална давања запосленима   21 000    21 000 4,400 20.95% 20.95% 

     21 415 Накнаде трошкова за запослене   6 000    6 000       

     22 421 Стални трошкови    87 000    87 000 34,000 39.08% 39.08% 

     23 422 Трошкови путовања    58 000    58 000 9,310 16.05% 16.05% 

     24 423 Услуге по уговору    35 000    35 000 11,812 33.75% 33.75% 

     25 426 Материјал    80 000    80 000 75,432 94.29% 94.29% 

     26 463 Трансфери осталим нивоима власти   100 000    100 000       

     27 512 Опрема    60 000    60 000 46,086 76.81% 76.81% 

          Извори финансирања за функ. 111:             

      .01 Приходи из буџета   2 970 000   2 970 000  1 275 042 42.93% 42.93% 

          Укупно за функцију 
111: 

   2 970 000    2 970 000  1 275 042 42.93% 42.93% 

       Извори финансирања за главу. 1.2:          

        0.1 Приходи из буџета    2 970 000    2 970 000  1 275 042 42.93% 42.93% 

          СВЕГА ГЛАВА 1.2.    2 970 000    2 970 000  1 275 042 42.93% 42.93% 
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  1.3.     ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

          

   330   Судови           

     28 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1 794 000   1 794 000 912,487 50.86% 50.86% 

     29 412 Соц. доприноси на терет послодавца   322 000    322 000 163,335 50.73% 50.73% 

     30 414 Социјална давања запосленима   20 000    20 000       

     31 421 Стални трошкови    129 000    129 000 87,223 67.61% 67.61% 

     32 422 Трошкови путовања    47 000    47 000 23,472 49.94% 49.94% 

     33 423 Услуге по уговору    12 000    12 000       

     34 426 Материјал    65 000    65 000 38,920 59.88% 59.88% 

     35 512 Опрема    50 000    50 000       

          Извори финансирања за функ. 330:             

        .01 Приходи из буџета    2 439 000    2 439 000  1 225 437 50.24% 50.24% 

          Укупно за функцију 330:    2 439 000    2 439 000  1 225 437 50.24% 50.24% 

          Извори финансирања за главу. 1.3:            

          Приходи из буџета    2 439 000    2 439 000  1 225 437 50.24% 50.24% 

          СВЕГА ГЛАВА 1.3.    2 439 000    2 439 000  1 225 437 50.24% 50.24% 

          СВЕГА РАЗДЕО 1            37 445 552     

 
 

2 2.1.     ОПШТИНСКИ ОРГАН УПРАВЕ          

   130   Опште услуге           

     36 411 Плате, додаци и накнаде запослених  49 247 000   49 247 000 26,208,772 53.22% 53.22% 

     37 412 Соц. доприноси на терет послодавца  8 815 000   8 815 000 4,691,374 53.22% 53.22% 

     38 414 Социјална давања запосленима  2 130 000   2 130 000 582,828 27.36% 27.36% 

     39 415 Накнаде трошкова  за запослене  1 000 000   1 000 000 475,674 47.57% 47.57% 

     40 416 Награде запосленима - јубиларна награда   500 000    500 000       

     41 421 Стални трошкови   11 691 000   11 691 000 6,270,464 53.63% 53.63% 

     42 422 Трошкови путовања   1 040 000   1 040 000 398,135 38.28% 38.28% 

     43 423 Услуге по уговору   12 250 000   12 250 000 8,663,376 70.72% 70.72% 

     44 424 Специјализоване услуге    335 000    335 000 57,332 17.11% 17.11% 

     45 425 Текуће поправке и одржавање  2 425 000   2 425 000 1,116,850 46.06% 46.06% 

     46 426 Материјал   4 222 000   4 222 000 3,039,148 71.98% 71.98% 

     47 441 Отплата домаћих камата    84 000    84 000 40,792 48.56% 48.56% 

     48 482 Порези, обавезне таксе и казне   398 000    398 000 52,351 13.15% 13.15% 

     277 483 Новчане казне по решењу судова     43 750 43,750   100.00% 

      49 512 Машине и опрема    1 328 000    1 328 000 1,005,355 75.70% 75.70% 

       Извори финансирања за функ. 130:          

      .01 Приходи из буџета   95 465 000   95 508 750  52 646 201 55.15% 55.12% 

          Укупно за функцију 130:    95 465 000    95 508 750  52 646 201 55.15% 55.12% 

          Извори финансирања за главу. 2.1:            

        .01 Приходи из буџета    95 465 000    95 508 750  52 646 201 55.15% 55.12% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.1.    95 465 000    95 508 750  52 646 201 55.15% 55.12% 
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  2.2. 170   УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ          

     50 441 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 

 12 000 000   12 000 000 9,356,840 77.97% 77.97% 

      51 611 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 

 25 000 000    25 000 000 9,269,988 37.08% 37.08% 

       Извори финансирања за функ. 170:          

      .01 Приходи из буџета  37 000 000   37 000 000  18 626 828 50.34% 50.34% 

          Укупно за функцију 170:  37 000 000    37 000 000  18 626 828 50.34% 50.34% 

          Извори финансирања за главу. 2.2.:            

          Приходи из буџета  37 000 000    37 000 000  18 626 828 50.34% 50.34% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.2.  37 000 000    37 000 000  18 626 828 50.34% 50.34% 

 
 

  2.3.     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ           

       МЗ "ТИСАПАРТ - 
АЛВЕГ" 

          

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     52 411 Плате, додаци и накнаде запослених   907 000    907 000 309 799 34,16% 34,16% 

     53 412 Соц. доприноси на терет послодавца   162 000    162 000 57 455 35,47% 35,47% 

     54 414 Социјална давања запосленима   20 000    20 000       

     55 415 Накнаде трошкова  за запослене   140 000    140 000 39 062 27,90% 27,90% 

     56 421 Стални трошкови    250 000    250 000 68 315 27,33% 27,33% 

     57 422 Трошкови путовања    50 000    50 000       

     58 423 Услуге по уговору    150 000    150 000       

     59 424 Специјализоване услуге    80 000    80 000       

     60 425 Текуће поправке и одржавање          

     61 426 Материјал    30 000    30 000       

     62 482 Порези, обавезне таксе и казне   20 000    20 000       

      63 511 Зграде и грађевински објекти               

       Извори финансирања за функ. 160:          

      .01 Приходи из буџета   1 809 000   1 809 000   474 631 26,24% 26,24% 

        .04 Сопствени приходи                

          Укупно за функцију 160:    1 809 000    1 809 000   474 631 26,24% 26,24% 
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       МЗ "ЦЕНТАР-ТОПАРТ"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     64 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

  907 000    907 000 469 341 51,75% 51,75% 

     65 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 

  162 000    162 000 84 746 52,31% 52,31% 

     66 414 Социјална давања запосленима 30 000  30 000       

     67 421 Стални трошкови  368 000  368 000 123 576 33,58% 33,58% 

     68 422 Трошкови путовања           

     69 423 Услуге по уговору    177 000    177 000 37 750 21,33% 21,33% 

     70 425 Текуће поправке и одржавање          

     71 426 Материјал           

     72 511 Зграде и грађевински објекти           

          Извори финансирања за функ. 160:             

      .01 Приходи из буџета   1 644 000   1 644 000   715 413 43,52% 43,52% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију 160:    1 644 000    1 644 000   715 413 43,52% 43,52% 

       МЗ "КЕРТЕК"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     73 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

  907 000    907 000 447 649 49,35% 49,35% 

     74 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 

  162 000    162 000 80 128 49,46% 49,46% 

     75 413 Накнаде у натури           

     76 414 Социјална давања запосленима   20 000    20 000       

     77 421 Стални трошкови    315 000    315 000 164 403 52,19% 52,19% 

     78 422 Трошкови путовања    50 000    50 000       

     79 423 Услуге по уговору    170 000    170 000 48 590 28,58% 28,58% 

     80 425 Текуће поправке и одржавање   20 000    20 000 3 531 17,66% 17,66% 

     81 426 Материјал    40 000    40 000 6 888 17,22% 17,22% 

     82 482 Порези, обавезне таксе и казне   5 000    5 000 2 360 47,20% 47,20% 

      83 511 Зграде и грађевинсики објекти             

       Извори финансирања за функ. 160:          

      .01 Приходи из буџета   1 689 000   1 689 000   753 549 44,62% 44,62% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију 160:    1 689 000    1 689 000   753 549 44,62% 44,62% 
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       МЗ "ГОРЊИ БРЕГ"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     84 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених   690 000 

   690 000 344 816 49,97% 49,97% 

     85 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   123 000 

   123 000 61 723 50,18% 50,18% 

     86 414 Социјална давања запосленима   20 000    20 000       

     87 421 Стални трошкови    149 000    149 000 122 378 82,13% 82,13% 

     88 423 Услуге по уговору    53 000    53 000 45 000 84,91% 84,91% 

     89 426 Материјал    40 000    40 000 5 088 12,72% 12,72% 

      90 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти   400 000 

   400 000 382 848 95,71% 95,71% 

       Извори финансирања за функ. 160:           

      .01 Приходи из буџета   1 475 000   1 475 000   961 853 65,21% 65,21% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију 160:    1 475 000    1 475 000   961 853 65,21% 65,21% 

       МЗ "БАЧКА - БОГАРАШ"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     91 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених   391 000 

   391 000 158 646 40,57% 40,57% 

     92 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   70 000 

   70 000 28 398 40,57% 40,57% 

     93 414 Социјална давања запосленима   10 000    10 000       

     94 421 Стални трошкови    561 000    561 000 363 210 64,74% 64,74% 

     95 422 Трошкови путовања           

     96 423 Услуге по уговору    306 000    306 000 33 950 11,09% 11,09% 

     97 424 Специјализоване услуге           

     98 425 Текуће поправке и одржавање          

     99 426 Материјал           

      259 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

     4 548 000 4 548 000   100,00% 

       
Извори финансирања за функ. 
160: 

            

      .01 Приходи из буџета   1 338 000   5 886 000  5 132 204 383,57% 87,19% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију 160:    1 338 000    5 886 000  5 132 204 383,57% 87,19% 
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       МЗ "ТОРЊОШ"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     100 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених   703 000 

  1 400 226 1 083 187 154,08% 77,36% 

     101 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   131 000 

   255 938 188 526 143,91% 73,66% 

     102 414 Социјална давања запосленима   20 000    257 277 247 277 1236,39% 96,11% 

     103 421 Стални трошкови    149 000    306 000 324 775 217,97% 106,14% 

     104 422 Трошкови путовања    48 000    48 000 19 976 41,62% 41,62% 

     105 423 Услуге по уговору    77 000    77 000 34 450 44,74% 44,74% 

     279 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

   1 500 000 1 500 000     

     271 482 Порези, обавезне таксе и казне     17 255 17 252     

      270 483 Новчане казне по решењу судова       41 305 41 300     

       Извори финансирања за функ. 160:          

      .01 Приходи из буџета   1 128 000   3 903 001  3 456 743 306,45% 88,57% 

          Укупно за функцију 160:    1 128 000    3 903 001  3 456 743 306,45% 88,57% 

       МЗ "КЕВИ"           

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

        

     106 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених   372 000 

   372 000 178 998 48,12% 48,12% 

     107 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   68 000 

   68 000 32 442 47,71% 47,71% 

     108 414 Социјална давања запосленима   10 000    10 000       

     109 421 Стални трошкови    264 000    264 000 31 103 11,78% 11,78% 

     110 422 Трошкови путовања    48 000    48 000 5 000 10,42% 10,42% 

     111 423 Услуге по уговору    251 000    251 000 104 264 41,54% 41,54% 

      278 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

     1 500 000 1 500 000   100,00% 

       Извори финансирања за функ. 160:          

      .01 Приходи из буџета   1 013 000   2 513 000  1 851 807 182,80% 73,69% 

          Укупно за функцију 160:    1 013 000    2 513 000  1 851 807 182,80% 73,69% 

       Извори финансирања за главу 1.10:          

      .01 Приходи из буџета   10 096 000   18 919 001  13 346 200 132,19% 70,54% 

      .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 2.3.    10 096 000    18 919 001  13 346 200 132,19% 70,54% 
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  2.4.     ИСТОРИЈСКИ АРХИВ           

   133   Остале опште услуге           

     112 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

 9 026 000   9 026 000 4 147 036 45,95% 45,95% 

     113 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 

 1 616 000   1 616 000 741 959 45,91% 45,91% 

     114 414 Социјална давања запосленима   143 000    143 000       
     115 415 Накнаде трошкова за запослене   183 000    183 000       

     116 416 
Награде запосленима - јубиларна 
награда 

  190 000    190 000       

     117 421 Стални трошкови    73 000    73 000       
     118 425 Текуће поправке и одржавање   42 000    42 000       
     119 426 Материјал    21 000    21 000       
          Извори финансирања за функ. 133:             
      .01 Приходи из буџета   11 294 000   11 294 000  4 888 995 43,29% 43,29% 
      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 133    11 294 000    11 294 000  4 888 995 43,29% 43,29% 

       Извори финансирања за главу 2.4.:          
      .01 Приходи из буџета   11 294 000   11 294 000  4 888 995 43,29% 43,29% 
        .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 2.4.    11 294 000    11 294 000  4 888 995 43,29% 43,29% 

 
  2.5.     ОБРАЗОВАЊЕ           

       Дечји вртић "Снежана - 
Hófehérke" 

          

   911   Предшколско образовање                             

     120 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених  61 467 000 

  61 467 000 30 480 244 49,59% 49,59% 

     121 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца  11 003 000 

  11 003 000 5 478 242 49,79% 49,79% 

     122 413 Накнаде у натури           

     123 414 Социјална давања запосленима  1 080 000   1 080 000 501 627 46,45% 46,45% 

     124 415 Накнаде трошкова за запослене          

     125 416 
Награде запосленима - јубиларна 
награда   350 000 

  1 281 000 930 686 265,91% 72,65% 

     126 421 Стални трошкови   1 000 000   1 000 000 200 000 20,00% 20,00% 

     127 422 Трошкови путовања           

     128 423 Услуге по уговору           

     129 424 Специјализоване услуге           

     130 425 Текуће поправке и одржавање          

     131 426 Материјал           

     132 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти  3 500 000 

  3 500 000 2 127 818 60,79% 60,79% 

     133 441 Отплата домаћих камата           

     134 482 Пoрези, обавезне таксе и казне          

     135 611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима   

        

          Извори финансирања за функ. 911:             

      .01 Приходи из буџета   78 400 000   79 331 000  39 718 617 50,66% 50,07% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 911    78 400 000    79 331 000  39 718 617 50,66% 50,07% 
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       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ           

       Основна школа "Стеван 
Сремац" 

          

   912   Основно образовање                              

     136 465 Остале донације и трансфери   31 298 000   31 298 000 14 766 492 47,18% 47,18% 

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене 

4 500 
000 

 
4 500 

000 
       

       416 - Награде запосленима  
1 279 

000 
 

1 279 
000 

       

       421 - Стални трошкови 
20 284 

000 
 

20 284 
000 

       

       422 - Трошкови путовања 
1 950 

000 
 

1 950 
000 

       

       423 - Услуге по уговору 
465 
000 

 
465 
000 

       

       424 - Специјализоване услуге 
730 
000 

 
730 
000 

       

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

800 
000 

 
800 
000 

       

       426 - Материјал 
1 210 

000 
 

1 210 
000 

       

       
482 - Порези, обавезне таксе и 
казне 

70 000  70 000        

       
483 - Новчане казне и пенали 
по решењу судова 

10 000  10 000        

          Извори финансирања за функ. 912:             

      .01 Приходи из буџета   31 298 000   31 298 000  14 766 492 47,18% 47,18% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 912    31 298 000    31 298 000  14 766 492 47,18% 47,18% 

       Основна музичка школа 
" Стеван Мокрањац"           

   912   Основно образовање                              

     137 465 Остале дотације и трансфери   3 075 000   3 075 000 1 322 250 43,00% 43,00% 

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене  

  840 
000 

 
  840 
000 

       

       
416 - Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

  230 
000 

 
  230 
000 

       

       421 - Стални трошкови 
 1 985 

000 
 

 1 985 
000 

       

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

          

       426 - Материјал 
  20 
000 

 
  20 
000 

       

          Извори финансирања за функ. 912:             

      .01 Приходи из буџета   3 075 000   3 075 000  1 322 250 43,00% 43,00% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 912    3 075 000    3 075 000  1 322 250 43,00% 43,00% 
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       СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ             

       Сенћанска Гимназија           

   922   Средње образовање           

     138 465 
Остале дотације и 
трансфери   5 127 000   5 127 000 2 414 610 47,10% 47,10% 

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене 

  521 
000 

 
  521 
000 

       

       
416 - Награде запосленима 
и остали посебни расходи 

  250 
000 

 
  250 
000 

       

       421 - Стални трошкови 
 3 416 

000 
 

 3 416 
000 

       

       422 - Трошкови путовања 
  180 
000 

 
  180 
000 

       

       423 - Опште услуге 
  200 
000 

 
  200 
000 

       

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

  200 
000 

 
  200 
000 

       

       426 - Материјал 
  360 
000 

 
  360 
000 

       

       
515 - Нематеријална 
имовина 

          

          Извори финансирања за функ. 922:             

      .01 Приходи из буџета   5 127 000   5 127 000  2 414 610 47,10% 47,10% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 922    5 127 000    5 127 000  2 414 610 47,10% 47,10% 

       Гимназија за надарене ученике "Бољаи"         

   923   Средње образовање са домом ученика          

     139 465 
Остале дотације и 
трансфери 

  3 329 000   3 329 000 1 431 470 43,00% 43,00% 

       
414 - Социјална давања 
запосленима 

500 000  500 000        

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене 

800 000  800 000        

       
416 - Награде запосленима 
и остали посебни расходи 

200 000  200 000        

       421 - Стални трошкови 
1 060 

000 
 

1 060 
000 

       

       422 - Трошкови путовања           

       423 - Опште услуге 300 000  300 000        

       
424 - Специјализоване 
услуге 

50 000  50 000        

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

100 000  100 000        

          426 - Материјал 319 000   319 000         

       
Извори финансирања за 
функ. 923: 

          

      .01 Приходи из буџета   3 329 000   3 329 000  1 431 470 43,00% 43,00% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 923    3 329 000    3 329 000  1 431 470 43,00% 43,00% 
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       Економскo-трговинска средња 
школа 

         

   922   Средње образовање           

     140 465 
Остале дотације и 
трансфери 

  5 635 000   5 635 000 2 633 050 46,73% 46,73% 

       
414 - Социјална давања 
запосленима 

50 000  50 000        

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене 

600 000  
600 
000 

       

       
416 - Награде запосленима 
и остали посебни расходи 

80 000  80 000        

       421 - Стални трошкови 
3 232 

000 
 

3 232 
000 

       

       422 - Трошкови путовања 493 000  
493 
000 

       

       423 - Опште услуге 315 000  
315 
000 

       

       
424 - Специјализоване 
услуге 

15 000  15 000        

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

370 000  
370 
000 

       

       426 - Материјал 435 000  
435 
000 

       

       
472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

35 000  35 000        

       
482 - Порези, обавезне 
таксе и казне 

10 000  10 000        

       512 - Oпрема           

          Извори финансирања за функ. 922:             

      .01 Приходи из буџета   5 635 000   5 635 000  2 633 050 46,73% 46,73% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 922    5 635 000    5 635 000  2 633 050 46,73% 46,73% 

       Средња медицинска 
школа 

          

   922   Средње образовање           

     141 465 
Остале дотације и 
трансфери 

  2 120 000   2 120 000 911 600 43,00% 43,00% 

       
415 - Накнаде трошкова за 
запослене 

700 000  
700 
000 

       

       
416 - Награде запосленима 
и остали посебни расходи 

200 000  
200 
000 

       

       421 - Стални трошкови 510 000  
510 
000 

       

       422 - Трошкови путовања 100 000  
100 
000 

       

       423 - Опште услуге 250 000  
250 
000 

       

       426 - Материјал 360 000  
360 
000 

       

          Извори финансирања за функ. 922:             

      .01 Приходи из буџета   2 120 000   2 120 000   911 600 43,00% 43,00% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 922    2 120 000    2 120 000   911 600 43,00% 43,00% 
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   980   
Образовање 
некласификовано на другом 
месту 

          

     142 416 
Остали посебни расходи - 
интерресорна комисија 

   500 000    500 000 181 030 36,21% 36,21% 

     143 421 
Стални трошкови - Трошкови 
осигурања   7 850 000  7 850 000 2 411 000 30,71% 30,71% 

     144 465 Остале дотације и трансфери                               4 139 000   4 139 000 3 614 510 87,33% 87,33% 

      01 Објекти образовања и опрема                        
 3 339 

000 
 

 3 339 
000 

 3 152 141 94,40% 94,40% 

      02 
Пројекат - партнерство са 
иностранством                      

  300 
000 

 
  300 
000 

 296 654 98,88% 98,88% 

      03 
Стручно усавршавање 
радника  

  500 
000 

 
  500 
000 

 165 715 33,14% 33,14% 

     145 472 Стипендирање студената                       12 000 000   12 000 000 6 090 797 50,76% 50,76% 

      01 Превоз ученика                                                 
10 000 

000 
 

10 000 
000 

 4 774 947 47,75% 47,75% 

      02 Стипендирање студената                              
2 000 

000 
 

2 000 
000 

 1 315 850 65,79% 65,79% 

          Извори финансирања за функ. 980:             

      .01 Приходи из буџета   24 489 000   24 489 000  12 297 337 50,22% 50,22% 

          Укупно за функцију: 980    24 489 000    24 489 000  12 297 337 50,22% 50,22% 

       Извори финансирања за главу 2.5.:          

      .01 Приходи из буџета   153 473 000   154 404 000  75 495 426 49,19% 48,89% 

        .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 2.5.    153 473 000    154 404 000  75 495 426 49,19% 48,89% 

  2.6.     ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ          

   510   Управљање отпадом           

     146 424 
Специјализоване услуге - Одржавање 
чистоће 

 5 500 000   5 500 000 4 614 247 83,90% 83,90% 

          Извори финансирања за функ. 510:             

      .01 Приходи из буџета   5 500 000   5 500 000  4 614 247 83,90% 83,90% 

          Укупно за функцију: 510    5 500 000    5 500 000  4 614 247 83,90% 83,90% 

                  

   520   Управљање отпадним водама          

     147 511 
Згр.и грађ. обј. - Изградња канализације у 
МЗ "КЕРТЕК" 

 5 000 000   5 000 000 774 732 15,49% 15,49% 

          Извори финансирања за функ. 520:             

      .01 Приходи из буџета   5 000 000   5 000 000   774 732 15,49% 15,49% 

          Укупно за функцију: 520    5 000 000    5 000 000   774 732 15,49% 15,49% 
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   560   Буџетски фонд за заштиту животне средине              

     148 424 Специјализоване услуге  12 000 000  11 830 000 2 985 437 24,88% 25,24% 

     149 426 Материјал  3 000 000  3 000 000       

     267 543 Шуме и воде    170 000 168 000   98,82% 

          Извори финансирања за функ. 560:             

      .01 Приходи из буџета   15 000 000   15 000 000  3 153 437 21,02% 21,02% 

          Укупно за функцију: 
560 

   15 000 000    15 000 000  3 153 437 21,02% 21,02% 

   560   Заштита животне средине некласификоване на другом месту        

     150 424 Специјализоване услуге  5 500 000  5 500 000 3 102 297 56,41% 56,41% 

      01 Сузбијање комарацa                                         
 4 000 

000 
  4 000 000  3 016 139 75,40% 75,40% 

      02 Сузбијање крпеља                                           
  500 
000 

   500 000        

      03 
Хватање паса и мачака 
луталица                   

 1 000 
000 

  1 000 000  86 158 8,62% 8,62% 

          Извори финансирања за функ. 560:             

      .01 Приходи из буџета   5 500 000   5 500 000  3 102 297 56,41% 56,41% 

          Укупно за функцију: 
560 

   5 500 000    5 500 000  3 102 297 56,41% 56,41% 

       Извори финансирања за главу 2.6.:          

      .01 Приходи из буџета   31 000 000   31 000 000  11 644 713 37,56% 37,56% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.6.    31 000 000    31 000 000  11 644 713 37,56% 37,56% 

 
 
 

  2.7.     ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ         

   620   Развој заједнице           

     151 421 Стални трошкови       4 380 000   4 380 000  3 442 966 78,61% 78,61% 

      01 
Усл. за електр. енергију 
- просторије и празни 
локали 

 1 261 000   1 261 000  759 754 60,25% 60,25% 

      02 Телефон   189 000    189 000  103 693 54,86% 54,86% 

      03 Трошкови грејања  2 873 000   2 873 000  2 563 519 89,23% 89,23% 

      04 Интернет   57 000    57 000  16 000 28,07% 28,07% 

     152 423  Услуге по уговору   1 850 000   1 850 000  1 615 139 87,30% 87,30% 

      01 Одржавање споменика                                          50 000    250 000  229 169 458,34% 91,67% 

      02 
Одржавање дечјих  
игралишта                           1 300 000 

  1 300 000  1 174 170 90,32% 90,32% 

      03 Уклањање објеката                                             500 000    300 000  211 800 42,36% 70,60% 

     153 424 Специјализоване услуге   8 200 000   8 200 000  4 211 587 51,36% 51,36% 

      01 
Одржавање јавног 
зеленила                              

 5 000 000   5 000 000  3 311 522 66,23% 66,23% 

      02 
Одржавање јавних 
бунара                                   

  100 000    100 000        

      03 
Ископ и одржавање 
пропуста и канала                   

 2 500 000   2 500 000  900 065 36,00% 36,00% 

      04 
Уређење градског 
штранда и штранда код 
Халас чарде                

  600 000    600 000        

 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 677 

     154 425 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

 6 700 000   4 484 000  2 656 479 39,65% 59,24% 

      01 
Трошкови пословних 
просторија и 
општ.имовине         5 700 000 

  4 250 000  2 656 479 46,60% 62,51% 

      02 
Непредвиђени радови-
хитне интервенције             1 000 000 

   234 000        

     155 511 
Зграде и грађевински 
објекти 

  107 277 000   117 717 000  36 980 541 34,47% 31,41% 

      01 Планови Сенте                                                  10 000 000   10 000 000  7 305 333 73,05% 73,05% 

      02 Изградња спортске хале                                         2 000 000   8 580 000  2 344 335 117,22% 27,32% 

      03 
Изградња бунарског 
водозахвата у Торњошу  6 963 000 

  6 963 000  6 962 944 100,00% 100,00% 

      04 
Реконструкција 
телефонске мреже у 
Богарашу и Г.Брегу  9 014 000 

  9 014 000        

      05 
Радови у Народној 
башти  3 500 000 

  3 295 000  800 110 22,86% 24,28% 

      06 
Изградња  нових 
паркинга                             3 700 000 

  3 700 000        

      07 
Санација куполе зграде 
општине                    3 000 000 

  3 000 000  1 445 562 48,19% 48,19% 

      08 
Реконструкција центра 
Сенте                       2 000 000 

  2 000 000  1 430 849 71,54% 71,54% 

      09 
Реконструкција 
водовода                           4 000 000 

  7 250 000  4 952 643 123,82% 68,31% 

      10 
Адаптација бунара у 
Народној башти   300 000 

   300 000  123 806 41,27% 41,27% 

      11 
Изградња термалног 
бунара  46 000 000 

  46 000 000        

      12 
Изградња трафо станице 
у Индустријском парку  3 000 000 

  3 000 000        

      13 
Изградња пута у 
Индустријском парку  5 000 000 

  5 000 000  2 638 967 52,78% 52,78% 

      14 
Изградња нове фонтане 
у Градском парку  7 000 000 

  7 815 000  7 803 652 111,48% 99,85% 

      15 Уређење тргова   300 000    300 000        

      16 Куповина некретнине  1 000 000   1 000 000  1 000 000 100,00% 100,00% 

      17 
Изградња и адаптација 
пијачног простора   500 000 

   500 000  172 340 34,47% 34,47% 

     156 512 Машине и опрема   2 500 000   2 500 000       

      01 
Црпка за препумпавање 
отпадних вода у случају 
великог водостаја 

 2 500 000   2 500 000        

          Извори финансирања за функ. 620:             

      .01 Приходи из буџета   130 907 000   139 131 000  48 906 712 37,36% 35,15% 

          Укупно за функцију: 
620 

   130 907 000    139 131 000  48 906 712 37,36% 35,15% 
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   640   Улична расвета           

     157 421 Стални трошкови   6 000 000   5 600 000 3 935 578 65,59% 70,28% 

     158 424 
Специјализоване услуге - Одржавање 
јавне расвете  3 000 000 

  3 400 000 2 948 279 98,28% 86,71% 

     159 451 

Субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима - кредит 
ЈКСП-а 

  9 000 000   7 100 000 4 230 282 47,00% 59,58% 

          Извори финансирања за функ. 640:             

      .01 Приходи из буџета   18 000 000   16 100 000  11 114 139 61,75% 69,03% 

          Укупно за функцију: 
640    18 000 000    16 100 000  11 114 139 61,75% 69,03% 

       Извори финансирања за главу 2.7.:          

      .01 Приходи из буџета   148 907 000   155 231 000  60 020 851 40,31% 38,67% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.7.    148 907 000    155 231 000  60 020 851 40,31% 38,67% 

  2.8.     ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ          

   412   Општи послови по питању рада          

     160 424 
Специјализоване 
услуге 

  6 000 000   6 000 000 2 496 409 41,61% 41,61% 

          Извори финансирања за функ. 412:             

      .01 Приходи из буџета   6 000 000   6 000 000  2 496 409 41,61% 41,61% 

          Укупно за функцију: 
412    6 000 000    6 000 000  2 496 409 41,61% 41,61% 

   411   Буџетски фонд за развој предузетништва         

     161 424 
Специјализоване 
услуге 

 
 4 000 000 

  3 350 000       

     265 451 Субвенције приватним предузећима     650 000 620 700   95,49% 

          Извори финансирања за функ. 411:             

      .01 Приходи из буџета   4 000 000   4 000 000   620 700 15,52% 15,52% 

          Укупно за функцију: 
411 

   4 000 000    4 000 000   620 700 15,52% 15,52% 

   421   Пољопривреда   92 000 000   92 000 000  10 955 198 11,91% 11,91% 

     262 423 Услуге по уговору   100 000    38 611   38,61% 

     162 424 
Специјализоване 
услуге 43 240 000 

 43 140 000  7 471 219 17,28% 17,32% 

     163 511 
Зграде и грађевински 
објекти 33 120 000 

 33 120 000  1 973 249 5,96% 5,96% 

     164 512 Машине и опрема 8 280 000  8 280 000        

     165 543 Побољшање шума 7 360 000  7 360 000  1 472 119 20,00% 20,00% 

          Извори финансирања за функ. 421:             

      .01 Приходи из буџета   92 000 000   92 000 000  10 955 198 11,91% 11,91% 

          Укупно за функцију: 
421    92 000 000    92 000 000  10 955 198 11,91% 11,91% 
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   473   Туризам - Туристичка организација Сенте         

     166 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1 367 000   1 367 000 683 810 50,02% 50,02% 

     167 412 Соц. доприноси на терет послодавца   244 000    244 000 122 402 50,16% 50,16% 

     168 414 Социјална давања запосленима   20 000    20 000       

     169 415 Накнаде трошкова за запослене          

     170 421 Стални трошкови    214 000    214 000 127 219 59,45% 59,45% 

     171 422 Трошкови путовања    150 000    150 000 123 982 82,65% 82,65% 

     172 423 Услуге по уговору    330 000    330 000 114 323 34,64% 34,64% 

     173 424 Специјализоване услуге           

     174 425 Текуће поправке и одржавање   180 000    180 000 58 596 32,55% 32,55% 

     175 426 Материјал    120 000    120 000 67 047 55,87% 55,87% 

     176 463 Трансфери осталим нивоима власти  2 275 000   2 275 000   385 200 16,93% 16,93% 

      01 Боравишна такса 
1 275 

000 
 1 275 000  305 200 23,94% 23,94% 

      02 Одобрени пројекти  
1 000 

000 
 1 000 000  80 000 8,00% 8,00% 

     177 512 Машине и опрема    500 000    500 000 46 041 9,21% 9,21% 

          Извори финансирања за функ.473:             

      .01 Приходи из буџета   5 400 000   5 400 000  1 728 620 32,01% 32,01% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 473    5 400 000    5 400 000  1 728 620 32,01% 32,01% 

   487   Остале делатности           

     178 465 
Остале дотације и 
трансфери 

              

      01 
Општинско удружење самосталних 
предузетника  

 1 250 000   1 250 000 286 000 22,88% 22,88% 

       421 - Стални трошкови                                                  500.000        

       422 - Трошкови путовања                                              80.000        

       423 - Услуге по уговору                                                 50.000        

       425 - Текуће поправке и одржавање                            50.000        

       426 - Материјал                                                              120.000        

       511 - Зграде и грађевински објекти                            400.000        

       512 - Машине и опрема                                                  50.000                         

      02 Доо Инкубатор   1 300 000   1 300 000 904 076 69,54% 69,54% 

       411 - Плате, додаци и накнаде запослених                840.000        

       412 - Соц. доприноси на терет послодавца              175.000        

       421 - Стални трошкови                                                    14.000        

       423 - Стручне услуге                                                     271.000        

     179 481 
Дотације невладиним 
организацијама 

  465 000    465 000   50 000 10,75% 10,75% 

      01 
Удружење 
пољoпривредника Сента             

255 
000 

 255 000        

      02 
Удружење 
грађ."Пољопривредници" 
Горњи Брег                          

105 
000  105 000        

      03 
Савез удружења 
пољопривредника 
Војводине 

105 
000  105 000  50 000 47,62% 47,62% 

          Извори финансирања за функ. 487:             

      .01 Приходи из буџета   3 015 000   3 015 000  1 240 076 41,13% 41,13% 

          Укупно за функцију: 487    3 015 000    3 015 000  1 240 076 41,13% 41,13% 
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   451   Друмски саобраћај           

     180 424 Специјализоване услуге   10 750 000   10 750 000  7 639 215 71,06% 71,06% 

      01 Одржавање семафора                                         350 000    350 000  70 692 20,20% 20,20% 

      02 
Одржавање вертикалне 
сигнализације             

 1 000 000   1 000 000  272 828 27,28% 27,28% 

      03 
Фарбање хоризонталне 
сигнализације          

 1 000 000   1 000 000  819 327 81,93% 81,93% 

      04 
Зимско одржавање 
локалних путева               

 2 000 000   2 000 000  1 441 014 72,05% 72,05% 

      05 
Изградња и 
реконструкција стаза од 
ситних коцки                     

  400 000    400 000        

      06 
Одржавање банкине 
поред путева             

 1 000 000   1 000 000  863 894 86,39% 86,39% 

      07 
Одржавање ивичњака 
поред асфалтних 
коловоза 

 1 000 000   1 000 000        

      08 
Изградња и санација 
тротоара 

 4 000 000   4 000 000  4 171 460 104,29% 104,29% 

          Извори финансирања за функ. 451:             

      .01 Приходи из буџета   10 750 000   10 750 000  7 639 215 71,06% 71,06% 

          Укупно за функцију: 
451    10 750 000    10 750 000  7 639 215 71,06% 71,06% 

   452   Водени саобраћај           

     181 426 Материјал    170 000    170 000 169 920 99,95% 99,95% 

     182 482 Порези, обавезне таксе и казне   80 000    80 000       

     183 481 
Дотације невладиним организацијама - 
Скелеџија 

590 000  590 000 299 145 50,70% 50,70% 

          Извори финансирања за функ. 452:             

      .01 Приходи из буџета    840 000    840 000   469 065 55,84% 55,84% 

          Укупно за функцију: 
452 

    840 000     840 000   469 065 55,84% 55,84% 

   474   Вишенаменски развојни пројекти          

     260 423 Услуге по уговору      270 000 162 450   60,17% 

     266 463 Трансфери осталим нивоима власти    5 510 000 5 449 470   98,90% 

     184 511 
Зграде и грађевински 
објекти  

 22 000 000 
  6 063 409 5 784 049 26,29% 95,39% 

     263 512 Машине и опрема     1 900 000 1 960 714   103,20% 

     261 515 Нематеријална имовина      700 000 700 000   100,00% 

          Извори финансирања за функ. 474:             

      .01 Приходи из буџета   22 000 000   14 443 409  14 056 683 63,89% 97,32% 

          Укупно за функцију: 
474    22 000 000    14 443 409  14 056 683 63,89% 97,32% 

       Извори финансирања за главу. 2.8.:          

      .01 Приходи из буџета   144 005 000   136 448 409  39 205 966 27,23% 28,73% 

      .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 2.8.    144 005 000    136 448 409  39 205 966 27,23% 28,73% 
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  2.9.     
ДОТАЦИЈЕ 
НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

          

   160   
Опште јавне услуге 
некласификоване на 
другом месту 

          

     185 481 Дотације невладиним организацијама  5 263 000   5 263 000  2 203 215 41,86% 41,86% 

      01 Локални план акције о деци                             1 100 000  1 100 000  459 450 41,77% 41,77% 

      02 
Локални план акције за 
омладину                     1 100 000 

 1 100 000  389 084 35,37% 35,37% 

      03 Локални план акције Рома                                  450 000  450 000  147 681 32,82% 32,82% 

      04 Земаљско веће Мађара 250 000  250 000  70 000 28,00% 28,00% 

      05 Учешће у пројектима НВО                              200 000  200 000  200 000 100,00% 100,00% 

      06 
Остале невладине 
организације                   1 963 000 

 1 963 000  820 000 41,77% 41,77% 

      07 
Удр.грађ. Ци-Фи - 
рачуноводствене услуге 
удружењима  200 000 

 200 000  117 000 58,50% 58,50% 

          Извори финансирања за функ. 160:             

      .01 Приходи из буџета   5 263 000   5 263 000  2 203 215 41,86% 41,86% 

          Укупно за функцију: 160    5 263 000    5 263 000  2 203 215 41,86% 41,86% 

       Извори финансирања за главу. 2.9.:          

      .01 Приходи из буџета   5 263 000   5 263 000  2 203 215 41,86% 41,86% 

      .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 2.9.    5 263 000    5 263 000  2 203 215 41,86% 41,86% 

  2.10.     УСЛУГЕ КУЛТУРЕ            

       КОЦ "ТУРЗО ЛАЈОШ"           

   820   Услуге културе           

     186 411 Плате, додаци и накнаде запослених  14 168 000   14 168 000 6 795 521 47,96% 47,96% 

     187 412 Соц. доприноси на терет послодавца  2 536 000   2 536 000 1 216 394 47,97% 47,97% 

     188 413 Накнаде у натури           

     189 414 Социјална давања запосленима   300 000    300 000 175 395 58,47% 58,47% 

     190 421 Стални трошкови   7 476 000   7 476 000 4 357 384 58,28% 58,28% 

     191 422 Трошкови путовања    150 000    150 000 11 280 7,52% 7,52% 

     192 423 Услуге по уговору   1 060 000   1 060 000 431 659 40,72% 40,72% 

     193 424 Специјализоване услуге   3 200 000   3 200 000 1 149 151 35,91% 35,91% 

     194 425 Текуће поправке и одржавање  1 240 000   1 240 000 100 585 8,11% 8,11% 

     195 426 Материјал    785 000    785 000 225 058 28,67% 28,67% 

     282 463 Трансфери осталим нивоима власти     80 000 80 000   100,00% 

     196 482 Порези, обавезне таксе и казне   10 000    10 000       

     197 511 Зграде и грађевински објекти           

     198 512 Машине и опрема           

      199 515 Нематеријална имовина               

       Извори финансирања за функ. 820:          

      .01 Приходи из буџета   30 925 000   31 005 000  14 542 427 47,02% 46,90% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за функцију: 820    30 925 000    31 005 000  14 542 427 47,02% 46,90% 
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       СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ        

   820   Услуге културе           

     200 411 Плате, додаци и накнаде запослених 
1 764 

000 
 1 514 000 666 819 37,80% 44,04% 

     201 412 Соц. доприноси на терет послодавца 316 000  301 000 119 363 37,77% 39,66% 

     202 421 Стални трошкови  100 000  110 000 53 607 53,61% 48,73% 

     203 422 Трошкови путовања  650 000  468 386 284 842 43,82% 60,81% 

     204 423 Услуге по уговору  884 000  1 298 114 856 251 96,86% 65,96% 

     205 424 Специјализоване услуге  200 000  204 000 204 000 102,00% 100,00% 

     206 426 Материјал  327 000  345 500 135 066 41,30% 39,09% 

     207 512 Машине и опрема           

          Извори финансирања за функ.820:             

      .01 Приходи из буџета  
 4 241 

000 
  4 241 000  2 319 948 54,70% 54,70% 

        .04 Сопствени приходи               

          Укупно за функцију: 820    4 241 
000    4 241 000  2 319 948 54,70% 54,70% 

       ФОНДАЦИЈА СТЕВАНА СРЕМЦА          

   820   Услуге културе           

     208 411 Плате, додаци и накнаде запослених 
  451 
000 

   451 000 251 520 55,77% 55,77% 

     209 412 Соц. доприноси на терет послодавца   80 000    80 000 45 024 56,28% 56,28% 

     210 414 Социјална давања запосленима   10 000    10 000       

     211 421 Стални трошкови  
  250 
000 

   250 000 97 909 39,16% 39,16% 

     212 422 Трошкови путовања  
  210 
000 

   210 000 135 180 64,37% 64,37% 

     213 423 Услуге по уговору  
  480 
000 

   480 000 264 767 55,16% 55,16% 

     214 424 Специјализоване услуге  
  300 
000 

   300 000 58 381 19,46% 19,46% 

     215 425 Текуће поправке и одржавање   15 000    15 000       

     216 426 Материјал  
  270 
000 

   270 000 13 293 4,92% 4,92% 

     217 481 Дотације невладиним организацијама 
  568 
000 

   568 000 165 392 29,12% 29,12% 

        01 
Организација културних 
манифестација       

568 
000 

  
568 
000 

        

       Извори финансирања за функ.820:          

      .01 Приходи из буџета  
 2 634 

000 
  2 634 000  1 031 466 39,16% 39,16% 

          Укупно за функцију: 820    2 634 
000 

   2 634 000  1 031 466 39,16% 39,16% 
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   820   Услуге културе - Општинске манифестације         

     218 465 
Остале донације и 
трансфери 

  5 380 000   5 230 000   728 150 13,53% 13,92% 

      01 Прослава града Сенте                                  2 200 000  2 200 000        

      02 
XI Међународни сусрет 
жетеоца Карпатског базена        400 000 

 400 000        

      03 

XI Међународно 
такмичење у стржењу 
оваца и кувању овчијег 
перкелта                                                   250 000 

 250 000  250 000 100,00% 100,00% 

      04 Знање имање                                                  200 000  200 000        

      05 
ХIII Летње омладинске 
игре                             250 000 

 250 000        

      06 
Мајсторска школа музичке 
академије        300 000 

 300 000  63 150 21,05% 21,05% 

      07 
Прослава дана Месних 
заједница                  130 000 

 130 000        

      08 Круљење кукуруза 100 000  100 000        

      09 Коњички фестивал 100 000  100 000        

      10 Дани дувана у Богарашу                                      100 000  100 000        

      11 
Летње сеоске игре у 
Торњошу                            100 000 

 100 000        

      12 
Међународни сусрет 
луткарских позоришта           50 000 

 50 000        

      13 
VI Летњи оркестарски 
камп у Сенти 200 000 

 200 000        

      14 Остале манифестације 250 000  100 000  80 000 32,00% 80,00% 

      15 
Дочек Нове године и 
Божићни вашар 500 000 

 500 000  85 000 17,00% 17,00% 

      16 
Сусрет мотоциклиста у 
Сенти 250 000 

 250 000  250 000 100,00% 100,00% 

          Извори финансирања за функ. 820:             

      .01 Приходи из буџета   5 380 000   5 230 000   728 150 13,53% 13,92% 

          Укупно за функцију: 820    5 380 000    5 230 000   728 150 13,53% 13,92% 
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     ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

  840   Верске и друге услуге 
заједнице 

       

   219 481 Дотација невладиним организ. - верске 
заједнице 

 2 000 000   2 000 000 358 591 17,93% 17,93% 

     Извори финансирања за 
функ. 840: 

       

    .01 Приходи из буџета   2 000 000   2 000 000   358 591 17,93% 17,93% 

     Укупно за функцију: 840   2 000 000   2 000 000   358 591 17,93% 17,93% 

  860   Рекреација, култура и вере неклас. 
на другом месту 

      

   220 412 Социјално осигурање 
слободних уметника 

   80 000    80 000 38 704 48,38% 48,38% 

   221 421  Стални трошкови - 
Трошкови осигурања  

   417 000    417 000 42 081 10,09% 10,09% 

   222 481 Дотације невладиним 
организацијама 

  2 874 000   2 874 000   968 393 33,69% 33,69% 

    01 Камерна сцена Мирослав 
Антић                

750 000  750 000  250 000 33,33% 33,33% 

    02 Развој мађарског фолклора                                             300 000  300 000  163 393 54,46% 54,46% 

    03 Остале невладине 
организације 

1 824 000  1 824 000  555 000 30,43% 30,43% 

     Извори финансирања за 
функ. 860: 

       

    .01 Приходи из буџета   3 371 000   3 371 000  1 049 178 31,12% 31,12% 

     Укупно за функцију: 860   3 371 000   3 371 000  1 049 178 31,12% 31,12% 

     Извори финансирања за 
главу 2.10.: 

       

    .01 Приходи из буџета   48 551 000   48 481 000  20 029 760 41,26% 41,31% 

    .04 Сопствени приходи        

     СВЕГА ГЛАВА 2.10.   48 551 000   48 481 000  20 029 760 41,26% 41,31% 

 2.11.    ФИЗИЧКА КУЛТУРА        

  810   Услуге рекреације и 
спорта 

       

   223 421 Стални трошкови - 
Трошкови осигурања  

   342 000    342 000    

   224 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

  1 390 000   1 390 000   435 548 31,33% 31,33% 

    01 Врхунски спортисти   510 000    510 000     

    02 Спортске стипендије   880 000    880 000  435 548 49,49% 49,49% 

   225 481 Дотације невладиним 
организацијама 

  16 610 000   16 610 000  8 162 147 49,14% 49,14% 

    01 Спортски савез општине 
Сента 

 5 250 000   5 250 000  2 820 411 53,72% 53,72% 

    02 Спортски клубови    7 800 000   7 800 000  3 391 705 43,48% 43,48% 

    03 Спортски објекти  2 880 000   2 880 000  1 540 031 53,47% 53,47% 

    04 Школски спорт   340 000    340 000  305 000 89,71% 89,71% 

    05 Спорт за све   170 000    170 000  35 000 20,59% 20,59% 

    06 Сеоски спорт   170 000    170 000  70 000 41,18% 41,18% 

     Извори финансирања за 
функ.810: 

       

    .01 Приходи из буџета   18 342 000   18 342 000  8 597 695 46,87% 46,87% 

     Укупно за функцију: 810   18 342 000   18 342 000  8 597 695 46,87% 46,87% 

     Извори финансирања за 
главу 2.11.: 

       

    .01 Приходи из буџета   18 342 000   18 342 000  8 597 695 46,87% 46,87% 

     СВЕГА ГЛАВА 2.11.   18 342 000   18 342 000  8 597 695 46,87% 46,87% 
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  2.12.     СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
          

   090   Социјална заштита - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД        

     226 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених  2 980 000 

  3 811 000 2 263 779 75,97% 59,40% 

     227 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца   533 000 

   682 000 405 217 76,03% 59,42% 

     228 414 Социјална давања запосленима          

     229 415 Накнаде трошкова за запослене   72 000    72 000       

     230 421 Стални трошкови   1 216 000   1 216 000 328 007 26,97% 26,97% 

     231 422 Трошкови путовања    90 000    90 000       

     232 423 Услуге по уговору    700 000    800 000 386 728 55,25% 48,34% 

     233 425 Текуће поправке и одржавање   150 000    150 000 67 314 44,88% 44,88% 

     234 426 Материјал    400 000    400 000 227 242 56,81% 56,81% 

      235 472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

 
 1 250 000 

  1 250 000 1 082 037 86,56% 86,56% 

       
Извори финансирања 
за функ. 090: 

            

      .01 Приходи из буџета   7 391 000   8 471 000  4 760 324 64,41% 56,20% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за 
функцију: 090    7 391 000    8 471 000  4 760 324 64,41% 56,20% 

   040   Породица и деца           

     236 472 Накнаде за соц. заштиту из буџета   3 150 000   3 250 000  2 176 095 69,08% 66,96% 

      01 Новорођено дете 3 000 000  2 900 000  1 892 895 63,10% 65,27% 

        02 Путни трошкови 150 000   350 000   283 200 188,80% 80,91% 

       
Извори финансирања за функ. 
040: 

         

      .01 Приходи из буџета   3 150 000   3 250 000  2 176 095 69,08% 66,96% 

          Укупно за 
функцију: 040 

   3 150 000    3 250 000  2 176 095 69,08% 66,96% 
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   070   

Социјална помоћ 
угроженом 
становништву 
некласификована 
на другом месту 

          

     237 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти  

 5 869 000   5 869 000 3 066 585 52,25% 52,25% 

       01 - Каритас - Народна кухиња  2 100 000   2 100 000       

     238  
02 - Каритас - Кућна 
нега 

  1 100 000   1 100 000       

     239  
03 - Рука у руци - Дневни боравак 
деце 

  900 000    900 000       

     240  04 - Црвени крст   1 043 000   1 043 000       

       
411 - Плате, додаци и 
накнаде запослених 

884 000  884 000        

       
412 - Соц. доприноси 
на терет послодавца 

159 000  159 000        

     241  
05 - Међуопштинска 
организација глувих 
и наглувих 

   726 000    726 000       

       
411 - Плате, додаци и 
накнаде запослених 

510 000  510 000        

       
412 - Соц. доприноси 
на терет послодавца 

90 000  90 000        

       
421 - Стални 
трошкови 

54 000  54 000        

       
423 - Услуге по 
уговору 

72 000  72 000        

      242 481 
Дотације невладиним 
организацијама 

 1 427 000    1 427 000 785 000 55,01% 55,01% 

       Извори финансирања за функ. 070:          

      .01 Приходи из буџета   7 296 000   7 296 000  3 851 585 52,79% 52,79% 

          Укупно за 
функцију: 070    7 296 000    7 296 000  3 851 585 52,79% 52,79% 

       
Извори финансирања за главу 
2.12.: 

         

      .01 Приходи из буџета   17 837 000   19 017 000  10 788 004 60,48% 56,73% 

      .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 
2.12.    17 837 000    19 017 000  10 788 004 60,48% 56,73% 

  2.13.     ЗДРАВСТВО           

   760   Здравство некласификовано на другом месту         

     243 424 
Специјализоване услуге - 
мртвозорство 

  300 000    300 000 59 446 19,82% 19,82% 

      244 463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 

 3 000 000    3 000 000 1 670 014 55,67% 55,67% 

       Извори финансирања за функ. 760:          

      .01 Приходи из буџета   3 300 000   3 300 000  1 729 460 52,41% 52,41% 

          Укупно за 
функцију: 760    3 300 000    3 300 000  1 729 460 52,41% 52,41% 

       
Извори финансирања за главу 
2.13.: 

         

      .01 Приходи из буџета   3 300 000   3 300 000  1 729 460 52,41% 52,41% 

          СВЕГА ГЛАВА 
2.13.    3 300 000    3 300 000  1 729 460 52,41% 52,41% 
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  2.14.     ПРОТИВПОЖАРНА 
ЗАШТИТА 

         

   320   Услуге противпожарне заштите          

       Општински ватрогасни савез 557 000  557 000 235 448 42,27% 42,27% 

     245 411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

  281 000    281 000 137 000 48,75% 48,75% 

     246 412 
Соц. доприноси на терет 
послодавца 

  53 000    53 000 25 918 48,90% 48,90% 

     247 421 Стални трошкови    39 000    39 000 9 161 23,49% 23,49% 

     248 422 Трошкови путовања    9 000    9 000       

     249 423 Услуге по уговору    47 000    47 000 18 968 40,36% 40,36% 

     250 425 Текуће поправке и одржавање   43 000    43 000       

     251 426 Материјал    85 000    85 000 44 401 52,24% 52,24% 

       Добровољно ватрогасно друштво          

     252 465 
Остале дотације и 
трансфери 

   341 000    341 000 160 000 46,92% 46,92% 

       421- Стални трошкови   81 000    81 000        

       
422 - Трошкови 
путовања 

  72 000    72 000        

       423 - Услуге по уговору   36 000    36 000        

       
425 - Текуће поправке и 
одржавање 

  90 000    90 000        

       426 - Материјал   62 000    62 000        

       Дувачки оркестар           

      253 465 
Остале дотације и 
трансфери 

    250 000     250 000       

       Извори финансирања за функ. 320          

      .01 Приходи из буџета   1 148 000   1 148 000   395 448 34,45% 34,45% 

      .04 Сопствени приходи           

          Укупно за 
функцију: 320    1 148 000    1 148 000   395 448 34,45% 34,45% 

       
Извори финансирања за главу 
2.14.: 

         

      .01 Приходи из буџета   1 148 000   1 148 000   395 448 34,45% 34,45% 

      .04 Сопствени приходи           

          СВЕГА ГЛАВА 
2.14.    1 148 000    1 148 000   395 448 34,45% 34,45% 

  2.15.     ОДБРАНА           

   220   Цивилна одбрана - ванредна 
ситуација          

     254 423 Услуге по уговору    500 000   1 245 000 1 165 509 233,10% 93,62% 

     264 426 Материјал      339 000 338 475   99,85% 

          
Извори финансирања за функ. 
220: 

            

      .01 Приходи из буџета    500 000   1 584 000  1 503 984 300,80% 94,95% 

          Укупно за 
функцију: 220 

    500 000    1 584 000  1 503 984 300,80% 94,95% 
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   250   Одбрана - некласификована на другом месту         

     255 425 Текуће поправке и одржавање   100 000    100 000 21 160 21,16% 21,16% 

      256 426 Материјал     20 000     20 000 31 554 157,77% 157,77% 

       
Извори финансирања за функцију 
250: 

         

        .01 Приходи из буџета     120 000     120 000   52 714 43,93% 43,93% 

          Укупно за функцију: 250     120 000     120 000   52 714 43,93% 43,93% 

       Извори финансирања за главу 2.15.:          

        .01 Приходи из буџета     620 000    1 704 000  1 556 698 251,08% 91,36% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.15.     620 000    1 704 000  1 556 698 251,08% 91,36% 

 

  2.16.     
УНАПРЕЂЕЊЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

          

   310   Услуге полиције           

     274 423 Услуге по уговору      20 000 19 800   99,00% 

     273 424 Специјализоване услуге      250 000 250 000   100,00% 

     281 426 Материјал      13 000 12 810   98,54% 

     276 465 
Остале донације, дотације и 
трансфери 

   2 400 000 2 400 000   100,00% 

     257 511 
Зграде и грађевински објекти - 
поправка путева  3 000 000 

  3 150 000 3 109 807 103,66% 98,72% 

     258 512 Машине и опрема   3 000 000   2 567 000 684 372 22,81% 26,66% 

          
Извори финансирања за функцију 
310: 

            

        .01 Приходи из буџета    6 000 000    8 400 000  6 476 789 107,95% 77,10% 

          Укупно за функцију: 310    6 000 000    8 400 000  6 476 789 107,95% 77,10% 

       
Извори финансирања за главу 
2.16.: 

         

        .01 Приходи из буџета    6 000 000    8 400 000  6 476 789 107,95% 77,10% 

          СВЕГА ГЛАВА 2.16.    6 000 000    8 400 000  6 476 789 107,95% 77,10% 

          УКУПНО:    789 980 000    801 258 000  365 097 801 46,22% 45,57% 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 401-14/2012-IV-03 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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208. 
 

На основу члана 46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине 
Сента”, број 5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. октобра 2012. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ И ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ЗА РАД У ОДБОРИМА, КОМИСИЈАМА И ДРУГИМ РАДНИМ ТЕЛИМА 

 
Члан 1. 

 
    Овом одлуком допуњава се Одлука о остваривању права на накнаду и висини накнаде за 
рад у одборима, комисијама и другим радним телима (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 
    После става 1. члана 8. Одлуке додаје се нови став број 2. који гласи: 
 
    “Чланови радних тела који су у радном односу у организацији Општинске управе као и 
изабрана, постављена и именована лица немају право на накнаду за рад у радним телима 
уколико се седнице ових тела одржавају за време за које остваривају зараду.” 
 

Члан 3. 
 
    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Сента. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 47-287/2012 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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О б р а з л о ж е њ е : 

     Дана 01.12.2010. године, Скупштина општине Сента донела је Одлуку о остваривању 
права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима.  
     Предметном одлуком се уређују услови, висина као и друга питања у вези 
остваривања права на накнаду за рад у одборима, комисијама и другим радним телима које 
образују председник Општине, Општинско веће и начелник Општинске управе.  
     Према члану 2. став 1. Одлуке, право на остваривање накнаде за рад у поменутим 
радним телима имају именована, изабрана и постављена лица, запослени у Општинској 
управи и трећа лица именована у радна тела. 
     На основу увида у финансијску документацију Одељења за буџет и финансије 
Општинске управе Сента, утврђено је да исплате накнаде за рад у радним телима по основу 
Одлуке представљају превелико оптерећење за буџет општине Сента.  
     Наиме, изабрана, постављена и именована лица као и лица у радном односу у 
организацији Општинске управе остварују право на накнаду за свој рад у радним телима и у 
случају одржавања седнице ових тела за време радног времена, тј. и за време за које 
остварују право на зараду. На тај начин поменута лица остварују примања по двоструком 
основу. 
     Сходно изнетим, дана 28.09.2012. године израдило Предлог Одлуке о допуни Одлуке 
о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим 
радним телима по којем члановима радних тела који су у радном односу у организацији 
Општинске управе као и изабраним, постављеним и именованим лицима не припада 
Одлуком прописана накнада уколико се седнице радних тела одржавају за време радног 
времена. 
     Дана 02. 10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 
47-287/2012 утврдило предлог Одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на накнаду и 
висини накнаде за рад у одборима, комисијама и другим радним телима и исти је упутило 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
 На основу наведених, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање  
Одлуке о допуни Одлуке о остваривању права на накнаду и висини накнаде за рад у 
одборима, комисијама и другим радним телима у датом тексту. 
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209. 
 

На основу члана 3. става 1., члана 4. и 5.  Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 42/91  и 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр.др.закона и 83/05-
испр.др.закона), члана 39. став 1. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/2009  и 
88/2010), члана 32. става 1. тачке 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 7., 9., 22. и 28. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине Сента, на својој 
седници, одржаној  дана 29. октобра 2012. године  донела је 

 
О     Д     Л     У     К     У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 8/2006 и 9/2011), у даљем тексту: 
Одлука.  

 
Члан 2. 

 
Члан 4. Одлуке мења се и гласи гласи:  
“Основна и претежна делатност Туристичке организације Општине Сента  је:  
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије (туризам). 
У оквиру основне и претежне делатности Туристичка организација општине Сента обавља 
послове:  

- унапређења и промоције туризма Општине Сента, прикупљања и објављивања 
информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине, као и друге 
послове од значаја за промоцију туризма;   

- подстиче унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у насељима 
општине;   

- прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима и организује 
истраживања туристичког тржишта од интереса за развојну,  информативну и   
промотивну делатност Општине Сента;   

- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 
подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању 
атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима на територији општине;   

- организује и реализује туристичку, информативну и промотивну делатност, и 
организује и учествује у организацији туристичких,  научних,  стручних,  спортских,  
културних и других скупова и манифестација од интереса за унапређење туризма 
Општине Сента;   

- припрема и реализује израду промотивно-информативних средстава и сајамске 
наступе којима се популаришу и афирмишу могућности општине у туризму;   

- у сарадњи са надлежним органима стара се о обезбеђивању туристичке сигнализације;   
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- формира и развија јединствен информациони систем у туризму општине и обезбеђује 
његово повезивање са информационим системима у земљи и иностранству;   

- усмерава,  обједињује,  координира и реализује иницијативе и активности привредних 
субјеката и других организација у земљи и иностранству на формирању и пласману 
туристичких производа;   

- сарађује са туристичким организацијама у земљи и иностранству;   
- припрема оперативни програм развоја туризма у општини (туристичка понуда 

општине, излетнички туризам,  хотели,  ресторани,  туристичка пропаганда,  
туристичка сарадња са другим општинама и градовима, организација излетишта и 
др.);   

- покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, 
развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне 
средине;   

- обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 
туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и 
видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.); 

- посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;   
- подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора;   
- друге активности на промоцији туризма у складу са законом, оснивачким актом и 

статутом.   
Допунска делатност Туристичке организације Општине Сента је: 

47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама  
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама  
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају  
50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима  
55.10  Хотели и сличан смештај  
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак  
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице  
56.30 Услуге припремања и послуживања пића  
58.11 Издавање књига 
73.11 Делатност рекламних агенција  
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 
79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима 
82.30 Организовање састанака и сајмова  
91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких споменика  
93.19 Остале спортске делатности 
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 

 
Туристичка организација општине Сента може да обавља и друге делатности које служе 
делатности уписани у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму 
или привремено.  
Делатност Туристичке организације општине Сента не може се мењати без сагласности 
оснивача.” 
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Члан 3. 
 
Члан 13. Одлуке мења се и гласи: 
 
„Ради разматрања и усвајања Туристичка организација Општине Сента дужна је да достави 
Скупштини Општине Сента извештај о раду и пословању, усвојеног од стране Управног 
одбора организације. Туристичка организација Општине Сента треба да достави годишњи 
извештај о раду и пословању за претходну годину до законског рока који је предвиђен за 
достављање годишњег извештаја надлежним органима Републике Србије. 
 
Ради давања сагласности Туристичка организација Општине Сента дужна је да достави 
Скупштини Општине Сента програм рада за наредну годину поткрепљеног финансијским 
планом организације и усвојеног од стране Управног одбора организације. Туристичка 
организација Општине Сента дужна је да достави Програм рада и финансијски план 
организације за наредну годину најкасније до краја септембра текуће године.“  
 

Члан 4. 
 
Обавезују се надлежни органи Туристичке организације општине Сента да у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке усагласе Статут туристичке организације  са одредбама 
ове Одлуке.  

 
Члан 5. 

 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Према члану 3. став 1.  Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91  и 
71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр.др.закона и 83/05-испр.др.закона) ради обезбеђивања 
остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у 
области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, 
здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, 
здравствене заштите животиња, оснивају се установе. 
 
Према члану 4.  Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91  и 71/94, 79/05-
др. Закон, 81/05-испр.др.закона и 83/05-испр.др.закона) установу, предузеће и други облик 
организовања за обављање делатности односно послова из члана 3. овог закона могу 
основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица. 
 
Према члану 5.  Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91  и 71/94, 79/05-
др. Закон, 81/05-испр.др.закона и 83/05-испр.др.закона) установа, предузеће и други облик 
организовања обавља делатност из члана 3. овог закона под условима и на начин утврђен 
законом, а у складу са циљевима ради којих се оснива. 
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Према члану 39. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“, број бр. 
36/2009 и 88/2010) за територију локалне самоуправе може се основати туристичка 
организација или обављање тих послова може се поверити другом правном лицу.  
 
Према члану 32. става 1. тачке 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007) и члану 46. става 1. тачке 7. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011) скупштина општине, у складу са законом 
доноси прописе и друге опште акте.  
 
Према члану 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007) и члану 46. става 1. тачке 9. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011) скупштина општине, у складу са законом 
оснива службе, јавна предузећа,  установе и организације,  утврђене Статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом.   
 
Према члану 46. став 1. тачка  22. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра извештај о раду и даје 
сагласност на програм рада корисника буџета. 
 
Према члану 46. став 1. тачка  28. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра и усваја годишње извештаје о 
раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Општина. 
 
Пошто је ново руководство Општине Сента дао задатак Туристичкој организацији општине 
Сента да покуша да што већи део својих трошкова обезбеди из сопствених прихода, 
запослени у тој организацији су нашли 3 врсте могућих прихода и то:  

- посредовање у пружању услуга у домаћој радиности 
- приходи из продаје сувенира са обележјима насеља Општине Сента, непокретних 

културних добара, културно-историјских локација, зграда, сличних туристичких 
споменика итд. 

- приходи од улазница посетилаца торња. 
 
Пошто све ове делатности нису предвиђене Одлуком о оснивању Туристичке организације 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 8/2006 и 9/2011), потребно је било 
приступити измени те Одлуке. 
 
Чланом 2. ове Одлуке је регулисано да основна и претежна делатност Туристичке 
организације Општине Сента остаје и у будућности уређење пословања и допринос 
успешнијем пословању економије (у области туризма), али је истим предвиђено и то које ће 
још споредне делатности обављати Туристичка организација Општине Сента. 
 
Чланом 3. ове Одлуке прецизирају се одредбе из члана 13. оснивачког акта Туристичке 
организације Општине Сента. 
 
Пошто је доношењем Одлуке извесни број одредаба Статута Туристичке организације 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 11/2012) дошла у супротност са 
одредбама Одлуке, Скупштина општине Сента је нашла за сходно да одреди усклађивање 
Статута у року од 30 дана од ступања на снагу Одлуке. 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 695 

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента, својим закључком утврдило је предлог Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Сента и упутило је Скупштини 
општине Сента на разматање и доношење. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења одбора за привреду и локални економски развој донела је Одлуку као у 
диспозитиву.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 332-7/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
 
210. 

На основу члана 24. став 1., 3., 4. и 5. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 24. став 1. и 3., члана 
35. става 10., члана 42. става 4. и члана 46. става 3. Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2009), члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачака 9., 20. и 33. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) и тачака II, III, IV, V, VI, VII и VIII 
Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом мађарске националне 
мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над 
установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско 
Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  („Службени лист општине 
Сента“  бр. 25/2012), Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 29. октобра 
2012. године доноси 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД УСТАНОВОМ 
„СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ” – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ У СЕНТИ 
 

Члан 1. 
 
Општина Сента, као оснивач установе „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai 
Magyar Kamaraszínház у Сенти (у даљем тексту: установа), са седиштем у Сенти, Главни трг 
број 4., преноси делимично (у 50%) оснивачка права над овом установом на Национални 
савет мађарске националне мањине (у даљем тексту: Национални савет), са седиштем у 
Суботици, ул. Аге Мамужића бр. 11.  
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Национални савет имаће следећа овлашћења: право на давање претходне сагласности на 
сваку статусну промену, промену назива или делатности установе, право на давање 
претходне сагласности на избор директора установе, право на давање претходног мишљења 
у поступку постављања вршиоца дужности директора, право на именовање на уговором 
утврђени број чланова управног и надзорног одбора установе, право на давање претходног 
мишљења у поступку именовања оних чланова управног одбора које не именује Национални 
савет, право Националног савета на то да на основу писменог захтева добије податке од 
управног одбора и директора установе у вези са радом установе, финансијским пословањем 
установе, запосленима у установи, развојним програмима и плановима установе. 
 
Општина Сента и Национални савет сагласне су да се питања у вези са оснивачким правима 
која нису регулисана овом Одлуком, решавају у складу са утврђеним процентом (50%) 
пренетих оснивачких права на Национални савет. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се Комисија за преговоре са Националним саветом мађарске националне мањине 
ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установама 
Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно 
Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти (у даљем тексту: Комисија) да води 
преговоре са овлашћеним преговарачима Националног савета ради закључивања уговора о 
делимичном преношењу оснивачких права над установом „Сенћанско Мађарско Камерно 
Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти и да на основу резултата тих преговора 
утврди Предлог уговора између Општине Сента и Националног савета о делимичном 
преношењу оснивачких права над установом „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти. 
 
Уговором из става 1. овог члана ће се регулисати међусобна права и обавезе органа Општине 
Сента и Националног савета. Поред оснивачких права набројаних у ставу 2. члана 1. ове 
Одлуке уговором треба регулисати начин финансирања установе од стране оснивача, 
годишњи обим средстава која се обезбеђују у буџету Општине Сента односно Националног 
савета за финансирање делатности установе, вршење надзора над установом, доношење 
оснивачког акта, статута, измена и допуна оснивачког акта и статута и других општих аката 
установе и регулисање правних последица у случају кршења уговора од било које стране. 
 
Комисија ће припремити Уговор о делимичном преношењу оснивачких права над установом 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, а након 
што Скупштина општине Сента даје сагласност на исти, председник Општине Сента ће га 
закључити са Националним саветом у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
Установа ће у складу са овом Одлуком и закљученим уговором, усагласити своја општа акта 
у року од 3 месеца од дана закључења уговора.  
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Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 
Према члану 24. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009) на иницијативу националног савета, 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе преноси у целини 
или делимично оснивачка права над установама културе чија је основна делатност очување 
и развијање културе националне мањине. 
 
Према члану 24. став 3., 4. и 5. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009) органи из става 1. и 2. овог члана са 
националним саветом закључују уговор о преношењу оснивачких права у целости или 
делимично. Уговор садржи међусобна права и обавеза органа из ст. 1. и 2. овог члана и 
националног савета. Уговор уређује права управљања која се преносе и годишњи обим 
средстава која се обезбеђују у буџету Републике, аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе за финансирање делатности установе. 
 
Према члану 24. став 1. и 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу 
оснивати установе ради очувања, унапређења и развоја културне посебности и очувања 
националног идентитета националних мањина, односно могу, на предлог националног 
савета националне мањине, изменом оснивачког акта за поједине постојеће установе 
утврдити да су од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и 
очување националног идентитета националних мањина. Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, као оснивачи установа из ст. 1. овог члана, могу у 
целини или делимично пренети оснивачка права на национални савет националне мањине. 

 
Према члану 35. став 10. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у 
складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се 
начин учешћа националног савета у поступку именовања директора. 

 
Према члану 42. став 4. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет у складу са чланом 24. 
став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права се утврђује начин именовања 
управног одбора.  

 
Према члану 46. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у 
складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се 
начин именовања надзорног одбора.  

 
Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члану 46. става 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
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Сента“) скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом 
и овим статутом.   

 
Према члану 46. става 1. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 
 
Према члану 46. става 1. тачка 9. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011) оснива службе, јавна предузећа,  установе и организације,  утврђене Статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом. 

 
Према тачки II. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), задатак Комисије је да води преговоре са 
овлашћеним преговарачима Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над 
установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско 
Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти. 
 
Према тачки III.  Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), даје се задатак Комисији да при преговарању 
ради закључивања уговора води рачуна о томе да уговори треба да регулишу међусобна 
права и обавезе Општине Сента и Савета као будућих суоснивача споменутих установа, а 
нарочито: 
- цифру процента оног дела оснивачког права који ће се преносити на Савет, 
- права управљања која се преносе,  
- детаљно регулисање начина учешћа Савета у поступку именовања и разрешења директора 
установе, 
- утврђивање начина именовања и разрешења председника и чланова управног одбора 
установе, 
- утврђивање начина именовања и разрешења председника и чланова надзорног одбора 
установе, 
- годишњи обим средстава која се обезбеђују у буџету суоснивача за финансирање 
делатности установе, 
- регулисање начина надзора над установом, 
- регулисање начина доношења оснивачког акта, статута, измена и допуна оснивачког акта и 
статута и других општих аката установе, 
- регулисање правних последица у случају кршења уговора од било које стране од будућих 
суоснивача. 
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Према тачки IV. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Комисија нема мандат за склапање уговора 
са Саветом, јер то остаје у искључивој надлежности Скупштине општине Сента. 
 
Према тачки V. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Задатак Комисије је да у преговорима са 
представницима Савета утврде предлог уговора између Општине Сента и Савета, и то: 
предлог уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установом Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и предлог уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установом „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти.  
 
Према тачки VI. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), задужује се Комисија да преговарачкој 
страни стави к знању да се уговори могу склапати тек након што Скупштина општине Сента 
на својој седници у целости прихвата текст договореног предлога уговора.  
 
Према тачки VII. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Скупштина општине Сента обавезује 
чланове Комисије да већ на почетку преговора јасно информирају преговарачког партнера о 
границама своје надлежности као и о томе да уколико договорени предлог уговора не буде 
прихваћен у целости на седници Скупштине општине Сента,  онда Комисија треба да 
настави преговоре ради постизања оних измена у тексту неприхваћеног предлога уговора 
која ће бити прихватљива за Скупштину општине Сента.  
 
Према тачки VIII. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Скупштина општине Сента задржава право 
да даје ближа упутства за вођење споменутих преговора, као и право да већином гласова 
врши измене у саставу Комисије, уколико није задовољна постигнутим резултатима 
преговора или ако сматра да чланови Комисије не представљају интересе Општине Сента у 
мери која је по оцени Скупштине општине Сента потребна.   
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Задатак Комисије је да у преговорима са представницима Савета утврде предлог уговора 
између Општине Сента и Савета, и то: предлог уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установом Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
предлог уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установом „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
 
Дана 24. 07. 2012. представник Националног савета мађарске националне мањине уручио је 
Ђенђију Кормањош Катона, члану Општинског већа општине Сента задужену за област 
културе и образовања фотокопије докумената број MNT: IX – 1491-1/2010 од 20. 10. 2010. 
године и број MNT: 613/К/2011-К/128-14/7 од 19. 05. 2011. године.   

 
У тим документима се наводи да је дописом број MNT: IX – 1491-1/2010 од 20. 10. 2010. 
године председник општине Сента био обавештен да је Национални савет мађарске 
националне мањине на својој седници одржаној дана 18. 10. 2010. године донео закључке 
број 26/2010, 27/2010 и 28/2010 којима је утврдио Историјски Архив у Сенти, „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти и  Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти као установе од посебног значаја за мађарску 
националну мањину, док дописом број MNT: 613/К/2011-К/128-14/7 од 19. 05. 2011. године 
обавештена је Општинска управа општине Сента да је Национални савет мађарске 
националне мањине на својој седници одржаној дана 16. 05. 2011. године донела решења 
број Н/20/2011 и  Н/21/2011 којима је иницирао да на основу члана 24. става 2. Закона о 
националним саветима националних мањина („Службени гласник Републике Србије, број 
72/2009) оснивачка права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти 
и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти буду 
пренешена у делу од 50% на Национални Савет мађарске националне мањине са молбом да и 
она иницира делимично преношење оснивачких права. 
 
На основу напред изнетих Скупштина општине Сента је дана 06. 09. 2012. године образовала 
Комисију за преговоре ради закључења уговора са Националним саветом мађарске 
националне мањине о делимичном преношењу оснивачких права над установама Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
 
Средином септембра текуће године представник Националног савета мађарске националне 
мањине, Жолт Варкоњи је у разговору са члановима Комисије истакао да по ставу 
Националног савета мађарске националне мањине потребно је да Скупштина општине Сента 
донесе Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над установама Културно-образовни 
центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти пре почетка преговора у вези Уговора о делимичном преносу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је доношење Одлуке о делимичном преносу оснивачких права 
над установом „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у 
Сенти.  
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
доношење Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над установом „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти и мишљења Одбора 
за културу и информисање Скупштине општине Сента,  донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 6-11/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
211. 
 

На основу члана 24. став 2., 3., 4. и 5. Закона о националним саветима националних 
мањина („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009), члана 24. став 1. и 3., члана 
35. става 10., члана 42. става 4. и члана 46. става 3. Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2009), члана 32. става 1. тачке 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачака 9., 20. и 33. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) и тачака II, III, IV, V, VI, VII и VIII 
Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом мађарске националне 
мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над 
установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско 
Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  („Службени лист општине 
Сента“  бр. 25/2012)  Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној 29. октобра  
2012. године доноси 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОШЕЊУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД УСТАНОВОМ 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ТУРЗО ЛАЈОШ“ У СЕНТИ  

 
Члан 1. 

 
Општина Сента, као оснивач установе Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти (у 
даљем тексту: установа), са седиштем у Сенти, улица Поштанска број 18., преноси 
делимично (у 50%) оснивачка права над овом установом на Национални савет мађарске 
националне мањине (у даљем тексту: Национални савет), са седиштем у Суботици, ул. Аге 
Мамужића бр. 11.  
 
Национални савет имаће следећа овлашћења: право на давање претходне сагласности на 
сваку статусну промену, промену назива или делатности установе, право на давање 
претходне сагласности на избор директора установе, право на давање претходног мишљења 
у поступку постављања вршиоца дужности директора, право на именовање на уговором 
утврђени број чланова управног и надзорног одбора установе, право на давање претходног 
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мишљења у поступку именовања оних чланова управног одбора које не именује Национални 
савет, право Националног савета на то да на основу писменог захтева добије податке од 
управног одбора и директора установе у вези са радом установе, финансијским пословањем 
установе, запосленима у установи, развојним програмима и плановима установе. 
 
Општина Сента и Национални савет сагласне су да се питања у вези са оснивачким правима 
која нису регулисана овом Одлуком, решавају у складу са утврђеним процентом (50%) 
пренетих оснивачких права на Национални савет. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се Комисија за преговоре са Националним саветом мађарске националне мањине 
ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установама 
Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно 
Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти (у даљем тексту: Комисија) да води 
преговоре са овлашћеним преговарачима Националног савета ради закључивања уговора о 
делимичном преношењу оснивачких права над установом Културно-образовни центар 
„Турзо Лајош“ у Сенти и да на основу резултата тих преговора утврди Предлог уговора 
између Општине Сента и Националног савета о делимичном преношењу оснивачких права 
над установом Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти. 
 
Уговором из става 1. овог члана ће се регулисати међусобна права и обавезе органа Општине 
Сента и Националног савета. Поред оснивачких права набројаних у ставу 2. члана 1. ове 
Одлуке уговором треба регулисати начин финансирања установе од стране оснивача, 
годишњи обим средстава која се обезбеђују у буџету Општине Сента односно Националног 
савета за финансирање делатности установе, вршење надзора над установом, доношење 
оснивачког акта, статута, измена и допуна оснивачког акта и статута и других општих аката 
установе и регулисање правних последица у случају кршења уговора од било које стране. 
 
Комисија ће припремити Уговор о делимичном преношењу оснивачких права над установом 
Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти, а након што Скупштина општине Сента 
даје сагласност на исти, председник Општине Сента ће га закључити са Националним 
саветом у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
Установа ће у складу са овом Одлуком и закљученим уговором, усагласити своја општа акта 
у року од 3 месеца од дана закључења уговора.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 
Према члану 24. став 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009) на иницијативу националног савета, Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе преноси у целини или 
делимично оснивачка права над установама које нису обухваћене тач. 1) до 3) став 1. овог 
члана ако су од посебног значаја за националну мањину.  
 
Према члану 24. став 3., 4. и 5. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009) органи из става 1. и 2. овог члана са 
националним саветом закључују уговор о преношењу оснивачких права у целости или 
делимично. Уговор садржи међусобна права и обавеза органа из ст. 1. и 2. овог члана и 
националног савета. Уговор уређује права управљања која се преносе и годишњи обим 
средстава која се обезбеђују у буџету Републике, аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе за финансирање делатности установе. 
 
Према члану 24. став 1. и 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу 
оснивати установе ради очувања, унапређења и развоја културне посебности и очувања 
националног идентитета националних мањина, односно могу, на предлог националног 
савета националне мањине, изменом оснивачког акта за поједине постојеће установе 
утврдити да су од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне посебности и 
очување националног идентитета националних мањина. Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоуправе, као оснивачи установа из ст. 1. овог члана, могу 
у целини или делимично пренети оснивачка права на национални савет националне мањине. 

 
Према члану 35. став 10. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у 
складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се 
начин учешћа националног савета у поступку именовања директора. 

 
Према члану 42. став 4. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет у складу са чланом 24. 
став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права се утврђује начин именовања 
управног одбора.  

 
Према члану 46. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 
72/2009) у случају преношења оснивачких права на национални савет националне мањине у 
складу са чланом 24. став 3. овог закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује се 
начин именовања надзорног одбора.  

 
Према члану 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члану 46. става 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“) скупштина општине, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом 
и овим статутом.   
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Према члану 46. става 1. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 
 
Према члану 46. става 1. тачка 9. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 5/2011) оснива службе, јавна предузећа,  установе и организације,  утврђене Статутом 
општине и врши надзор над њиховим радом. 

 
Према тачки II. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), задатак Комисије је да води преговоре са 
овлашћеним преговарачима Националног савета мађарске националне мањине (у даљем 
тексту: Савет) ради закључивања уговора о делимичном преношењу оснивачких права над 
установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско 
Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти. 
 
Према тачки III.  Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), даје се задатак Комисији да при преговарању 
ради закључивања уговора води рачуна о томе да уговори треба да регулишу међусобна 
права и обавезе Општине Сента и Савета као будућих суоснивача споменутих установа, а 
нарочито: 
- цифру процента оног дела оснивачког права који ће се преносити на Савет, 
- права управљања која се преносе,  
- детаљно регулисање начина учешћа Савета у поступку именовања и разрешења директора 
установе, 
- утврђивање начина именовања и разрешења председника и чланова управног одбора 
установе, 
- утврђивање начина именовања и разрешења председника и чланова надзорног одбора 
установе, 
- годишњи обим средстава која се обезбеђују у буџету суоснивача за финансирање 
делатности установе, 
- регулисање начина надзора над установом, 
- регулисање начина доношења оснивачког акта, статута, измена и допуна оснивачког акта и 
статута и других општих аката установе, 
- регулисање правних последица у случају кршења уговора од било које стране од будућих 
суоснивача. 
 
Према тачки IV. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Комисија нема мандат за склапање уговора 
са Саветом, јер то остаје у искључивој надлежности Скупштине општине Сента. 
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Према тачки V. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Задатак Комисије је да у преговорима са 
представницима Савета утврде предлог уговора између Општине Сента и Савета, и то: 
предлог уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установом Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и предлог уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установом „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти.  
 
Према тачки VI. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), задужује се Комисија да преговарачкој 
страни стави к знању да се уговори могу склапати тек након што Скупштина општине Сента 
на својој седници у целости прихвата текст договореног предлога уговора.  
 
Према тачки VII. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Скупштина општине Сента обавезује 
чланове Комисије да већ на почетку преговора јасно информирају преговарачког партнера о 
границама своје надлежности као и о томе да уколико договорени предлог уговора не буде 
прихваћен у целости на седници Скупштине општине Сента,  онда Комисија треба да 
настави преговоре ради постизања оних измена у тексту неприхваћеног предлога уговора 
која ће бити прихватљива за Скупштину општине Сента.  
 
Према тачки VIII. Решења о образовању Комисије за преговоре са Националним саветом 
мађарске националне мањине ради закључивања уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти  
(„Службени лист општине Сента“  бр. 25/2012), Скупштина општине Сента задржава право 
да даје ближа упутства за вођење споменутих преговора, као и право да већином гласова 
врши измене у саставу Комисије, уколико није задовољна постигнутим резултатима 
преговора или ако сматра да чланови Комисије не представљају интересе Општине Сента у 
мери која је по оцени Скупштине општине Сента потребна.   
 
Задатак Комисије је да у преговорима са представницима Савета утврде предлог уговора 
између Општине Сента и Савета, и то: предлог уговора о делимичном преношењу 
оснивачких права над установом Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
предлог уговора о делимичном преношењу оснивачких права над установом „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
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Дана 24. 07. 2012. представник Националног савета мађарске националне мањине уручио је 
Ђенђију Кормањош Катона, члану Општинског већа општине Сента задужену за област 
културе и образовања фотокопије докумената број MNT: IX – 1491-1/2010 од 20. 10. 2010. 
године и број MNT: 613/К/2011-К/128-14/7 од 19. 05. 2011. године.   
У тим документима се наводи да је дописом број MNT: IX – 1491-1/2010 од 20. 10. 2010. 
године председник општине Сента био обавештен да је Национални савет мађарске 
националне мањине на својој седници одржаној дана 18. 10. 2010. године донео закључке 
број 26/2010, 27/2010 и 28/2010 којима је утврдио Историјски Архив у Сенти, „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти и  Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти као установе од посебног значаја за мађарску 
националну мањину, док дописом број MNT: 613/К/2011-К/128-14/7 од 19. 05. 2011. године 
обавештена је Општинска управа општине Сента да је Национални савет мађарске 
националне мањине на својој седници одржаној дана 16. 05. 2011. године донела решења 
број Н/20/2011 и  Н/21/2011 којима је иницирао да на основу члана 24. става 2. Закона о 
националним саветима националних мањина („Службени гласник Републике Србије, број 
72/2009) оснивачка права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти 
и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти буду 
пренешена у делу од 50% на Национални Савет мађарске националне мањине са молбом да и 
она иницира делимично преношење оснивачких права. 
На основу напред изнетих Скупштина општине Сента је дана 06. 09. 2012. године образовала 
Комисију за преговоре ради закључења уговора са Националним саветом мађарске 
националне мањине о делимичном преношењу оснивачких права над установама Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
Средином септембра текуће године представник Националног савета мађарске националне 
мањине, Жолт Варкоњи је у разговору са члановима Комисије истакао да по ставу 
Националног савета мађарске националне мањине потребно је да Скупштина општине Сента 
донесе Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над установама Културно-образовни 
центар „Турзо Лајош“ у Сенти и „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar 
Kamaraszínház у Сенти пре почетка преговора у вези Уговора о делимичном преносу 
оснивачких права над установама Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти.  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је доношење Одлуке о делимичном преносу оснивачких права 
над установом Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
доношење Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над установом Културно-
образовни центар „Турзо Лајош“ у Сенти и мишљења Одбора за културу и информисање 
Скупштине општине Сента,  донела је одлуку као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 6-12/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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212. 
 

На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 2. став 5. Закона о комуналним 
делатностима (“Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 4. став 1. и члана 35. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 46. тачка 
7. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011), Скупштина 
општине Сента на својој седници одржаној дана 29. октобра 2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ 
 
 

Члан 1. 
 

    Овом одлуком се врше измене Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала од пољске штете која је донета дана 05.07.2010. године 
и објављена у “Службеном листу општине Сента” број 13/2010 (у даљем тексту: Одлука). 
 
 

Члан 2. 
 

    Мења се члан 16. став 2. Одлуке и гласи: 
 
    “Ради обезбеђивања организоване заштите из става 1. овог члана, на територији општине 
Сента организује се Пољочуварска служба у склопу Јавног комунално-стамбеног предузећа 
“СЕНТА” из Сенте (у даљем тексту: ЈКСП “СЕНТА”).” 
 
 

Члан 3. 
 
    Мења се члан 16. став 3. Одлуке и гласи: 
 
    “ЈКСП “СЕНТА” има искључиво право на обављање делатности заштите усева и засада, 
пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на територији 
општине Сента.” 
 

Члан 4. 
 
    У члану 18. став 1. Одлуке после речи “чувар поља” ставља се тачка, а речи “привредног 
друштва, предузетника или другог правног лица коме се поверавају послови заштите од 
пољске штете по одредбама ове одлуке” бришу се. 
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Члан 5. 
 
    Мења се члан 24. став 1. алинеја 3. Одлуке и гласи: 
 
    “-да подноси документацију руководиоцу Пољочуварске службе у ЈКСП ”СЕНТА” о 
причињеној штети,” 
 
 

Члан 6. 
 
    Мења се члан 24. став 1. алинеја 5. Одлуке и гласи: 
 
    “-да поднесе захтев руководиоцу Пољочуварске службе ЈКСП “СЕНТА” за организовање 
контролне акције на територији општине,” 
 
 

Члан 7. 
 
    Мења се члан 26. став 4. Одлуке и гласи: 
 
    “Руководилац Пољочуварске службе ЈКСП “СЕНТА” одговоран је за извештавање 
службеног лица Општинске управе надлежног за вршење надзора над спровођењем мера за 
заштиту од пољске штете у роковима из члана 21. ове одлуке ради благовременог 
подношења предлога за покретање прекршајног поступка надлежним органима.” 
 
 

Члан 8. 
 
    Члан 29. став 2. Одлуке брише се. 
 

Члан 9. 
 
    У члану 30. Одлуке уместо речи “одредаба” треба да стоји реч “одредбе”. 
 
 

Члан 10. 
 
    Ова Одлука ступа на снагу дана објављивања у „Службеном листу општине Сента“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 320-31/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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О б р а з л о ж е њ е : 

    Дана 05.07.2010. године, Скупштина општине Сента донела је Одлуку о заштити усева и засада, 
пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете која је објављена у 
“Службеном листу општине Сента” број 13/2010. Одлуком се прописују мере за заштиту од пољске 
штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, 
надлeжност за вршење послова заштите од пољске штете, надзор над спровођењем Одлуке и друга 
питања од значаја за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на 
пољопривредном земљишту. Према члану 16. став 2. Одлуке, спровођење мера организоване заштите 
од пољске штете може да се повери привредном друштву, односно предузећу, предузетнику или 
другом правном лицу који је регистрован за обављање наведене делатности, под условом да 
привредно друштво, предузеће, предузетник или друго правно лице, коме се на основу јавног 
конкурса први пут поверава вршење послова заштите од пољске штете прихвати обавезу преузимања 
у радни однос запослених Општинске управе општине Сента који су на дан ступања на снагу ове 
одлуке распоређени на истим пословима (пољочувари).  
 
    Сходно одредбама Одлуке, дана 18.11.2010. године закључен је Уговор о поверавању обављања 
делатности заштите од пољске штете на територији општине Сента између општине Сента као 
наручиоца са једне стране и “G4S SECURE SOLUTIONS“ Д.О.О., са седиштем у Београду, 
Кумодрашка број 240 као извршиоца са друге стране (Уговор број 320-25/2010-IV). 
 
    Чланом 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 
65/2008 - др. закон и 41/2009) прописано је да јединица локалне самоуправе прописује мере за 
заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном 
земљишту.  
 
    Према члану 2. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 
“Службени гласник РС”, број 88/2011), комуналне делатности су делатности пружања комуналних 
услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица 
локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, 
доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. У члану 2. став 3., тачка 1. до 14. 
Закона наведене су комуналне делатности, а  ставом 5. овог члана прописано је да Скупштина 
јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса 
и прописати услове њиховог обављања, у складу са ставом 1. овог члана. 
 
    Због смањења трошкова везаних за обављање делатности заштите од пољске штете на територији 
општине Сента као и рационалнијег искоришћавања људских ресурса, Одељење за урбанизам и 
комуналне послове Општинске управе Сента израдило је предлог Одлуке о изменама Одлуке о 
заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете. 
Према предлогу Одлуке, ради обезбеђивања организоване заштите усева и засада, пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, на територији општине Сента организује се 
Пољочуварска служба, и то у склопу Јавног комунално-стамбеног предузећа “СЕНТА” која ће имати 
искључиво право на обављање поменуте делатности на територији општине Сента. 
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    Дана 16.10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 49-324/2012 
утврдило предлог Одлуке о изменама Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, 
пољских путева и канала од пољске штете и исти је упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
 
    На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о изменама 
Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске 
штете у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

213. 
 
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 
72/09,  81/09-исправка, 64/2010 – Одлука УС и 24/2011) и члана 46. став 1. тачка 7. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“ број 5/2011), Скупштина општине Сента, 
по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 29. октобра 2012. 
године доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 ЦЕНТРА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА СЕНТА   
 

 Члан 1.  
 
Приступа се изради Плана детаљне регулације  центра насеља Сента, који чине делови блока 
10, блок 22, део блока 23, део блока 24 и део блока 25, који блокови чине просторне 
историјске целине - градског језгра Сенте (у даљем тексту: План).  
 
 

Члан 2. 
 

Опис границе обухвата Плана: 
Почетна тачка описа обухвата Плана налази се на раскрсници 
 Арпадове улице и улице Војислава Илића. Одавде граница у правцу истока иде 

осовином Арпадове улице а затим у правцу севера прати западну међу парцеле 1384 до 
тромеђе улице  

Топартска   (парцела број 8257/1),  
Трга Јоце Вујића (парцела број 1535/1) и парцеле 1383. Од тромеђе граница у правцу 

истока пресеца улицу Топартска до међе улице са парцелама број 1485/2 и 1496 а затим 
наставља ка истоку пратећи северну међу  

Трга Јоце Вујића (парцела број 1535/1) до улице  
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Златне греде ( парцела број 1534). Одавде граница наставља у правцу истока осовином 
улице Златне греде, пресеца улицу Кеја Тисиног цвета (парцела број 8259) до обале реке 
Тисе. Овде граница мења правац и ка југоистоку дужином од cca 325 m прати обалу реке 
Тисе а затим скреће ка западу пресеца улицу 

 Кеј Тисиног цвета до  
Лађарске улице (парцела број 1592). Од раскрснице Улица Лађарске и Кеја Тисиног цвета 

граница наставља у правцу запада осовином Лађарске улице до раскрсница улица Лађарске и  
Вука Караџића (парцела број 1582). Од раскрснице граница скреће у правцу југа и 

наставља осовином улице Вука Караџића до раскрснице улица Вука Караџића и улице     
Ђена Брановачког (парцела број 1681). Одавде граница у правцу запада иде осовином 

улице Ђена Брановачког до раскрснице улица Ђена Брановачког и  
Ађанске (парцела број 8268). Од раскрснице граница у правцу севера иде осовином 

Ађанске улице а затим у правцу запада иде осовином улица  
Јесења (парцела број 8270) и Бошка Југовића (парцела број 8269) до раскрснице улица 

Бошка Југовића и  
Танчић Михаља. Одавде граница у правцу северозапада иде осовином улице Танчић 

Михаља, пресеца улицу Поштанска и наставља улицом Танчић Михаља до  
Његошевог трга (парцела број 2217). Овде граница скреће и у правцу запада прати јужну 

међу Његошевог трга и обухватајући парцеле бр. 2213, 2214 и 2215 долази до раскрснице 
улица  

Петефи Шандора (парцела број 8239) и  
Маријина (парцела број 8283) где наставља у правцу запада осовином улице Петефи 

Шандора ( дужином од cca 60 m а затим у правцу севера обухвата парцеле бр. 2118, 2119 и 
2120 долази до улице Маријина. Овде граница у  

правцу севера пресеца улицу Маријина и обухватајући парцеле бр.1971, 1972, 1973 и 1943 
долази до улице 

Војислава Илића (парцела број 1942). 
Одавде граница у правцу севера иде осовином улице Војислава Илића до почетне тачке 

описа обухвата Програма. 
 
Површина обухвата Плана износи cca 31,9 ha. 
 

Члан 3. 
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, 
графички део и обавезне прилоге: 
 

1. границу обухвата Плана 
2. поделу простора на посебне целине и зоне 
3. ситуационо решење, композициони план и партерно, односно пејсажно решење 

простора 
4. идејна урбанистичка и архитектонска решења објекта 
5. приказ постојеће и планиране саобраћајне и комуналне инфраструктуре са 

предлозима прикључка 
6. намена површина постојеће и планиране 
7. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози 
8. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама 
9. локације за које је предвиђена израда Урбанистичког пројекта 
10. графички део 
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Члан 4. 

 
Рок за израду Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
 

Члан 5. 
 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине и из других извора у складу са 
Законом. 
 

Члан 6. 
 

На основу Одлуке и мишљења органа надлежног за послове заштите животне средине, не 
приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину. 
 
 

Члан 7. 
 

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и 
излаже се на јавни увид. 
 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 
дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин 
на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге 
информације које су од значаја за јавни увид. 
Јавни увид Плана одржаће се у службеним просторијама Општинске управе у Сенти. 
 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 350-7/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Уговарањем усаглашавања Просторног плана општине Сента и Плана генералне регулације 
насеља Сента са новим Законом о планирању и изградњи и израде Студије техничког 
регулисања саобраћаја на подручју општине Сента, указала се потреба за израду Плана 
детаљне регулације центра насељеног места Сента. 
Пре приступања изради Плана детаљне регулације насељеног места Сента, неопходно је 
донети Одлуку о изради Плана детаљне регулације центра насељеног места Сента. 
Према члану 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011) Oдлуку о изради планског 
документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. Чланом 11. 
став 1. Закона одређено је да су плански документи просторни и урбанистички планови. 
Према члану 11. став 3. тачка 3. Закона  урбанистички план је и План детаљне регулације. 
Чланом 27. Закона прописано је да се План детаљне регулације односи за неизграђене делове 
насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне 
коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван 
насељеног места, као и у заштићеној околини непокретних културних добара. 
Општинско веће општине Сента је донело Закључак под бројем 11-64/2012 којим се утврђује 
предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације центра насељеног места Сента и исти се 
упућује Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање. 
На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације центра насељеног места Сента у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 714 

214. 
 
На основу члана 22. става 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 
123/2007 - др. закон), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник 
РС” бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 9. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента” бр. 5/2011) и члана 12. става 1. тачке 5. Одлуке о организовању Јавног 
комунално-стамбеног предузећа „Сента“ („ Службени лист општине Сента“ бр. 2/2007), 
Скупштина општине Сента, на седници одржаној  дана 29. октобра 2012. године донела је 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 

I. 
 

Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања  Јавног комуналног-стамбеног 
предузећа Сента за 2012. годину, који је Управни одбор предузећа донео Одлуком под бројем 
01-1065-05/2012 на својој седници, одржаној дана 12. октобра 2012. године. 
  

II. 
 
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“ .     
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 22. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 
108/2005-испр. и 123/2005-др. закон) за сваку календарску годину јавно предузеће и 
предузеће, односно зависно друштво капитала, чији је оснивач јавно предузеће, доносе 
годишњи програм пословања и доставњају га оснивачу јавног предузећа ради давања 
сагласности најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Програм се сматра 
донетим када на њега сагласност са оснивач јавног предузећа. 
 
Према члану 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007) и члану 46. става 1. тачке 9. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011) скупштина општине, у складу са законом 
оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом.   
 
Према члану 12. става 1. тачке 5. Одлуке о организовању Јавног комунално-стамбеног 
предузећа „Сента“ („ Службени лист општине Сента“ бр. 2/2007) Управни одбор предузећа, 
уз сагласност Скупштине општине Сента доноси дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја и годишњи програм пословања. 
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На седници одржаној дана 12. 10. 2012. године Управни одбор Јавног комунално-стамбеног 
предузећа Сента донео је Одлуку о изменама и допунама Програма пословања предузећа за 
2012. годину. Одлука је истог дана достављена оснивачу на даљи поступак. 
 

Измене и допуне Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа за 2012. 
годину су биле потребне из разлога, јер ће предузеће од 01. 11. 2012. године вршити и 
послове пољочуварске делатности. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је доношење Закључка о давању сагласности на измене и допуне 
Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента за 2012. годину.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Сента, донела је закључак као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 30-13/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I. 
У делу описа послова за Општи сектор (стр.11)  уноси се допуна: 
 
Радни задаци општег сектора су општеправног, персоналног, хигијенског карактера, као и 
чување имовине и објеката предузећа. Радним данима пре и поподне, као и викендом, 
диспечерска и портирска служба су спојене, самим тим је постигнуто боље искоришћење 
ресурса радне снаге.  
На основу општинске одлуке СО Сента број 320-14/2010-III од дана 06.07.2010. (Одлука о 
заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске 
штете) предузеће врши и послове пољочуварске делатности. 
Укупно је 13+11 радника распоређено у овом сектору. 
 
II. 
 У делу „Извори финансирања пословања „ (стр. 12) уноси се допуна: 
       
Текуће пословање  предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се 
остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за  грађане и привреду општине. 
Приходи из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна 
средства за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје 
пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и 
одлукама. 
За вршење пољочуварске делатности приходи се обезбеђују из буџета СО Сента. 
 
III. 
У делу „Приходи и расходи (сопствени) „  (стр. 17) уноси се допуна: 
                                                                                              

 План  2011. Процена 2011 План 2012 
Процена 

2011 / План 
2011 

План 2012/  
План 2011 

Приходи 160.052.665 167.951.329 166.992.853 1,05 1,04 

Расходи 160.007.613 166.699.706 166.067.360 1,04 1,03 

 
Приходи и расходи за месеце новембар и децембар 2012. године се повећавају за износ 
вршења пољочуварске делатности. 
 
IV. 
Планира се повећање броја кадрова код вршења основне делатности (стр. 18), по 
следећем: 
( претежно због проширења делатности, и што се по одласку радника ангажованих на 
јавним радовима указује потреба код одржавања јавних зелених површина односно 
организовања зимске службе) 
 
1. надзорник пољочуварске службе:            1 извршилац  ССС;      коефицијента 2,40 
2. радник пољочуварске службе:                  10 извршилаца ПК;      коефицијента 1,62        
3. квалификовани радници-разне струке:  3 извршиоца КВ;        коефицијента 1,95 
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V.  
У делу “6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН „ страна 23, уноси се допуна: 
 
Биланс прихода и расхода  
 

 Позиција План 2011 
Реализа- 
ција 2011 

Пројекци-
ја за 2012 

Реали

зација 
/ 

План 
2011 

Пројек-
ција / 
Реали-
зација 

 Укупни приходи 160.052.665 167.951.329 166.992.853 1,05 0,99 

       

501 Набавна вредност продате робе  2.870.799 2.443.804 2.529.337 0,85 1,03 

511 Утрошени материјал 13.024.354 15.679.832 12.322.705 1,2 0,78 

51З Утрошени резервни делови  3.630.516 3.757.584 - 1,03 

513 Утрошена енергија 13.881.197 16.017.515 16.626.128 1,19 1,03 

520 Трошкови бруто зараде  63.891.853 61.202.482 68.912.763 0,96 1,11 

521 Доприноси и пор. на зараде 10.646.322 10.862.335 11.465.795 1,02 1,03 

522 Накнаде по уговорима о делу  608.035 846.778 838.344 1,39 0,99 

526 Накн. члановима управног одб. 75.841 75.902 84.336 1 1,11 

529 Остали издаци радницима 2.121.646 1.330.723 1.920.358 0,62 1,44 

530 Производне услуге.  15.127.417 31.740 32.851 - 1,44 

531 Издаци за комуникацију 1.908.623 1.129.415 1.174.944 0,59 1,03 

532 Текуће одржавање 1.993.357 6.348.261 6.570.451 - 1,03 

533 Закуп опреме од правних лица  63.354 65.571 - 1,03 

535 Реклама и пропаганда 100.000 38.624 39.976 0,38 1,03 

539 Остале услуге 1.302.660 10.204.502 10.561.660 - 1,03 

540 Амортизација 13.135.542 12.654.996 13.097.921 0,96 1,03 

550 Непроизводне услуге 5.351.549 4.922.161 5.094.436 0,92 1,03 

551 Репрезентација  895.969 670.962 694.446 0,75 1,03 

552 Премије осигурања 1.564.262 1.953.476 2.021.848 1,24 1,03 

553 Трошкови платног промета  318.976 288.683 298.787 0,9 1,03 

554 Чланарине 382.017 405.223 420.076 1,06 1,03 

555 Порези 2.872.604 2.314.509 2.395.517 0,8 1,03 

559 Остали нематеријални 
трошкови 

2.106.440 1.298.132 1.343.566 0,61 1,03 

562 Расходи камате 2.097.942 881.958 912.827 - 1,03 

563 Реализоване курсне разлике  3.212 3.325 - 1,03 
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 Позиција План 2011 
Реализа- 
ција 2011 

Пројекци-
ја за 2012 

Реали

зација 
/ 

План 
2011 

Пројек-
ција / 
Реали-
зација 

579 Остали непоменути трошкови 342.722 348.871 360.771 1,01 1,03 

588 Обезвређење потраживања 3.387.784 5.521.039 2.521.039 1,53 0,45 

 Трош. за оств. примљ. донац.  2.050.000  - - 

 Одложене пореске обавезе  3.481.000  - - 

 Укупни трошкови 160.007.613 166.699.706 166.067.360 1,04 0,98 

 Добит 45.052 1.251.624 925.493 - 1,01 

 Губитак      

 
 
VI.  
У делу „ПРИЛОГ 4 Зараде и издаци - план 2012- новозапослени“ уноси се допуна: 
 
 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из 
ПП ОД и 

ЗИП 
образаца)*  

Ис-
плате 
по 

угово

рима

** 

Друга 
примања 
(јубилар-

не 
награде, 
солид. 
помоћ, 
отпрем-
нине) 

Накнада 
трошкова 

(за 
службена 
путовања, 
за долазак 
и одлазак 
са рада и за 

рад на 
терену) 

Зарада из 
добити 

(дивиденда)

Број 
запослених 

Број 
лица 

ангажо-
ваних 
по 

уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

Јануар 105.462 - - - - 2 - 

Фебруар 105.462 - - - - 2 - 

Март  105.462 - - - - 2 - 

Април 109.681 - - - - 2 - 

Мај 109.681 - - - - 2 - 

Јун 109.681 - - - - 2 - 

Јул 109.681 - - - - 2 - 

Август 109.681 - - - - 2 - 

Септембар 109.681 - - - - 2 - 

Октобар 110.668 - - - - 2 - 

Новембар 748.157 - - - - 16 - 

Децембар 748.157 - - - - 16 - 

УКУПНО: 2.581.454 - - - - - - 
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VII.  
У делу „ПРИЛОГ 5 Зараде и издаци - план 2012- старозапослени+новозапослени“ уноси 
се допуна: 
 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА 
(из ПП ОД 

и ЗИП 
образаца)*  

Исплат

е по 
уговори

ма** 

Друга 
примања 
(јубиларне 
награде, 
солид. 
помоћ, 

отпремни

не) 

Накнада 
трошкова (за 
службена 

путовања, за 
долазак и 
одлазак са 

рада и за рад 
на терену) 

Зарада 
из 

добити 
(диви-
денда) 

Број 
запос-
лених 

 
Број 
лица 

ангажо-
ваних 
по 

уговору  
 
 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

Јануар 5.404.640 68.901 199.747 49.434 - 122 18 

Фебруар 5.404.640 68.901 185.527 49.434 - 122 18 

Март  5.404.640 74.925 15.000 49.434 - 122 22 

Април 5.620.826 68.901 86.673 49.434 - 122 18 

Мај 5.620.826 68.901 15.000 49.434 - 122 18 

Јун 5.620.826 68.901 275.368 49.434 - 122 18 

Јул 5.620.826 68.901 0 49.434 - 122 18 

Август 5.620.826 68.901 0 49.434 - 122 18 

Септембар 5.620.826 0 0 49.434 - 122 22 

Октобар 5.671.413 152.721 0 49.434 - 122 24 

Новембар 6.308.902 68.901 111.880 49.434 - 136 18 

Децембар 6.308.902 68.901 63.440 49.434 - 136 18 

УКУПНО: 68228093 922.680 952.635 593.208 -   

 
                                                                                                                    За ЈКСП Сента 
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215. 
 

На основу члана 3. става 1. тачке 10. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС“', бр, 
80/2010), члана 32. тачки 4. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 46. тачки 5. и 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“ бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници дана 29. октобра 2012. године 
донела је   

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ 
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

I. 
 

Усваја се закључак о усвајању Елабората за доношење Одлуке о мрежи основних 
школа на територији Општине Сента.  

 
II. 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и треба га објавити у „Службеном 
листу општине Сента“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 61-22/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу члана 3. става 1. тачке 10. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС“', бр, 80/2010) 
израду предлога треба вршити и на основу одговарајући елаборат јединице локалне самоуправе који 
садржи број деце рођене 2004. године, па надаље и средњорочни план оптимизације мреже основних 
школа, у наредних четири до осам година. 

 
Према члану 32. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и 

члану 46. тачка 5. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина 
општине, у складу са законом доноси програм развоја општине и појединих делатности. 

 
Према члану 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и 

члану 46. тачки 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 5/2011), Скупштина 
општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
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Пошто Елаборат треба приложити уз образложење Одлуке о утврђивању мреже основних школа 
на територији Општине Сента, коју Скупштина општине разматра на истој седници и за чије 
доношење законски рок истекао је још у новембру прошле године, из процедуралних разлога било је 
неопходно да овај закључак ступа на снагу даном доношења.  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката, које доноси Скупштина општине 
Сента, предложило је доношење закључка о усвајању Елабората за доношење Одлуке о мрежи 
основних школа на територији Општине Сента.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
доношење закључка о усвајању Елабората за доношење Одлуке о мрежи основних школа на 
територији Општине Сента, мишљења Одбора за образовање и спорт Скупштине општине Сента, 
донела је закључак као у диспозитиву. 
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Е Л А Б О Р А Т 
ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СЕНТА 

Овај елаборат припремљен је да служи као помоћни материјал ради доношења Одлуке о мрежи 
основних школа на територији Општине Сента. 

Да би се одговорно могло приступити доношењу Одлуке о мрежи основних школа на територији 
Општине Сента потребно је располагати са свим релевантним чињеницама који могу бити од утицаја 
уколико желимо донети одговорну Одлуку. 

Један од најбитнијих података о којем треба водити рачуна при доношењу Одлуке о мрежи основних 
школа на територији Општине Сента је број деце који су рођени на територији Општине и од којих 
ће се „регрутирати“ наредне генерације ђака-основношколаца. 

Већ овде треба да закључимо да је Општина Сента у веома специфичном положају, ако гледамо број 
деце рођених на територији општине. Не сме се занемарити чињеница да у Општој болници Сента 
долазе на свет не само малишани из наше општине, већ да знатан број становника суседних општина 
гравитира према Сенти, бар што се тиче болничког лечења, а наравно и рађања.  

Управо због тога матичар Општине Сента припремио је за потребе овог елабората број деце рођених 
на територији Општине Сента од 2004. до 2011. године и посебно број деце рођених на територији 
општине, а чији родитељи имају пребивалиште на територији општине.   

Година 
рођења 

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Број деце 
рођених у 
Општини 
Сента 

929 923 944 922 1011 1055 1039 905 

Број деце 
рођених у 
Општини 
Сента чији 
родитељи 
имају 
пребивалишт

е на 
територији 

Општине 
Сента 

244 236 242 217 216 264 241 187 

 

Уколико желимо знати тачан број будућих ћака-првака на територији Општине Сента, онда свакако 
треба произилазити из броја деце рођених у Општини Сента, а чији родитељи имају пребивалиште на 
територији Општине Сента. 

Ако пажљивије анализирамо податке одмах може да се уочи да постоји значајна осцилација у броју 
деце рођених у Општини Сента, а чији родитељи имају пребивалиште на територији Општине Сента, 
а и мада су године 2009. и 2010. били изнимно успешне године, бар што се тиче броја рађања ипак је 
уочљива тенденција опадања броја новорођених. То нажалост значи да треба рачунати на то да ће се 
протеком времена у основне школе на територији Општине Сента упиати све мањи и мањи број деце.  
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Евиденција о броју рођених детета није увек реалан показатељ колико ће се детета уписати у први 
разред, што је вероватно последица миграције родитеља у друге општине или у иностранство 
(пример: у 2004. години је рођено 244 детета чији родитељи имају пребивалиште у општини Сента, а 
уписано је њих 198, а 2005. године је рођено 236 детета, а уписано је њих 215 у први разред). 

То нас може упозорити на следеће: мада по основу статусног критерија према којем основна школа 
се оснива као посебна установа ако има 400 ученика или мање од 400 ученика, а на удаљености 
мањој од два километра не постоји друга школа можда би се могло размишљати о таквом 
утврђивању мреже основних школа према којем би уместо тренутног стања (једна основна школа за 
целу општину ораганизована у 5 радних јединица) могло да се размишља о организовању 
основношколског образовања у више установа (наиме тренутно број ђака у појединим радним 
јединицама у Сенти премашује цифру од 400), али тај чин ипак не би био целисходан, с обзиром да 
већ за неколико година број ђака би пала испод споменутог лимита од 400. 
 
На основу напред изнетог можемо закључити да није могуће рачунати са неком већом 
оптимизацијом мреже основних школа на територији општине Сента, ни у наредних четири године, 
нити у наредних осам година. Наиме сматрамо да је у броју основних школа на територији општине 
Сента већ извршена максимална оптимизација: на територији Општине тренутно постоји једна 
основна школа у којој је врста/делатност образовно-васпитног рада редовна (с тим да се у тој 
установи одвија и основно образовање и васпитање ученика ометених у развоју, а и основно 
образовање и васпитање одраслих) и једна друга установа у којој је врста/делатност образовно-
васпитног рада музичка. 

Пошто број тих установа ни у ком случају није могуће даље смањити, сматрамо да и у следећем 
средњорочном периоду у наредних четири до осам година треба задржати постојеће стање. 

У средњорочном плану оптимизације мреже основних школа на територији Општине Сента 
предвиђамо дакле одржавање једне основне школе (с тим да се у тој установи одвија и основно 
образовање и васпитање ученика ометених у развоју, а и основно образовање и васпитање одраслих) 
чији рад је организован у 5 радних јединица (од којих у оквиру једне има и 2 издвојена одељења) и 
једне основне музичке школе која тренутно има једно издвојено одељење, са намером да се отворе 
још два издвојена одељења ради бољег укључивања сеоске деце у основно музичкошколско 
образовање.      
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216. 
 
На основу члана 41. става 1. и 4. и члана 44. става 1. Закона о спорту („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2011), члана 32. става 1. тачке 19. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 46. става 1. тачке 26. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. 
октобра 2012. године донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ РЕЧИ „СЕНТА“   

У НАЗИВУ ЖЕНСКОГ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЕНТА У ОСНИВАЊУ   
 

Члан 1.  
 

Даје се сагласност на употребу речи „Сента“ у називу Женског фудбалског клуба „Сента“ у 
оснивању. 

Члан 2.  
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
                                                         
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 010-3/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

                                                                                     
О б р а з л о ж е њ е : 

 
Према члану 41. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) спортско 
удружење има назив и седиште, док према одредбама става 4. истог члана назив се утврђује 
статутом спортског удружења и уписује се у Регистар удружења, друштава и савеза у 
области спорта. 
 
Према члану 44. став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) назив 
спортског удружења може да садржи назив Републике Србије или јединице локалне 
самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа Републике Србије или јединице 
локалне самоуправе. 
 
Приликом регистрације код Агенције за привредне регистре спортска удружења треба да 
прилажу сагласност локалне самоуправе на употребу имена Општине у називу спортског 
удружења.  
 
Према члану 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члану 46. став 1. тачка 26. Статута Општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) Скупштина општине у складу са законом даје сагласност на употребу 
имена, грба и другог обележја Општине. 
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Дана 17. 10. 2012. године координатор Женског фудбалског клуба „Сента“ у основању, 
Радивој Мушкиња обратио се председнику Скупштине општине Сента ради давања 
сагласности на употребу имена „Сента“ у називу клуба. Сагласност је потребан ради уписа у 
Спортски регистар код Агенције за привредне регистре. 

 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о давању сагласности на 
употребу речи „Сента“ у називу Женског фудбалског клуба „Сента“ у основању и упутило је 
Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за образовање и спорт Скупштине општине Сента, донела је закључак као 
у диспозитиву.  
 
 
 
217. 
 

На основу члана 9. став 2. Закона  комуналним делатностима (“Службени гласник 
РС”, број 88/2011), члана 8. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (“Службени гласник РС”, број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и 
члана 46. тачка 7. Статута општине Сента (“Службени лист општине Сента”, број 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници од 29. октобра  2012. године донела је 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1. 

 
    Одобрава се закључивање уговора о поверавању обављања комуналне делатности 
производње и снабдевања паром између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО 
Сента за грејну сезону 2012/2013. 
 

Члан 2. 
 
    Овлашћује се председник општине да потпише уговор из члана 1. овог закључка. 
 

Члан 3. 
 

    Овај закључак се објављује у “Службеном листу општине Сента”. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 352-91/2012-I  
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 

    Дана 04.10.2011. године, Скупштина општине Сента донела је Закључак број 352-95/2011-I којим 
се одобрава закључивање уговора о поверавању обављања комуналне делатности производње и 
снабдевања паром између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента за грејну сезону 
2011/2012 и овлашћује се председник општине да потпише поменути уговор.  
    Дана 06.09.2012. године, Скупштина општине Сента је донела Закључак о давању сагласности на 
планске јединичне цене топлотне енергије за грејну сезону 2012/2013 године, те се указала потреба за 
закључивањем Уговора о поверавању обављања комуналне делатности производње и снабдевања 
паром између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента за грејну сезону 2012/2013. 
    Према члану 2. став 3. тачка 3. Закона  комуналним делатностима (Службени гласник РС", број 
88/2011), производња и дистрибуција топлотне енергије представља комуналну делатност. Чланом 9. 
став 1. Закона прописано је да се под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева 
временски орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или 
појединих послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне 
самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на 
територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне 
самоуправе. Ставом 2. члана 9. Закона прописано је да се поверавање обављања комуналне 
делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања 
комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће. 
    Чланом 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) прописано је да делатности од општег 
интереса, у смислу овог закона, јесу делатности које су као такве одређене законом у области: 
производње, преноса и дистрибуције електричне енергије; производње и прераде угља; истраживања, 
производње, прераде, транспорта и дистрибуције нафте и природног и течног гаса; промета нафте и 
нафтних деривата; железничког, поштанског и ваздушног саобраћаја; телекомуникација; издавања 
службеног гласила Републике Србије; информисања; издавања уџбеника; коришћења, управљања, 
заштите и унапређивања добара од општег интереса (воде, путеви, минералне сировине, шуме, 
пловне реке, језера, обале, бање, дивљач), као и комуналне делатности. Чланом 8. став 2. Закона 
прописано је да се права, обавезе и одговорности између других облика предузећа или предузетника, 
који обављају делатност од општег интереса и државе, односно јединице локалне самоуправе или 
аутономне покрајине, уређују уговором у складу са овим законом и законом којим се уређује 
обављање делатности од општег интереса. 
    На основу изнетих, Одељење за урбанизам и комуналне послове Општинске управе Сента 
израдило је предлог Закључка о одобравању закључивања уговора о поверавању обављања 
комуналне делатности производње и снабдевања паром између општине Сента и А.Д. Фабрике 
шећера ТЕ-ТО Сента за грејну сезону 2012/2013 и исти је упутило Општинском већу општине Сента 
на разматрање и утврђивање. 
    Данa 02.10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 47-290/2012 
утврдило предлог Закључка о одобравању закључивања уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности производње и снабдевања паром између општине Сента и А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО 
Сента за грејну сезону 2012/2013 и исти је упутило  Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање. 
    На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање Закључка у 
предложеном тексту. 
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У  Г  О  В  О  Р 
О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И 

СНАБДЕВАЊА ПАРОМ 
 

 
Закључен дана ……2012. године између: 
 

1. ОПШТИНЕ СЕНТА, Сента, Главни Трг бр. 1., (у даљем тексту: Општина) коју заступа Рудолф 
Цегледи, Председник општине Сента с једне стране и 

2. А.Д. Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента, Карађорђева б.б., (у даљем тексту: Друштво) коју заступа 
Теодора Деак, директор Фабрике с друге стране, на следећи начин: 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је поверавање обављања комуналне делатности - производње и снабдевања паром у 
општини Сента за грејну сезону 2012/2013. 
Обављање комуналне делатности - производње и снабдевања паром поверава се Друштву на 
одређено време од 1 (једне) године. 

 
Члан 2. 

 
Производња и снабдевање паром је производња, сакупљање и испорука паре из даљинског 
централизованог извора или појединачних извора за грејање стамбених зграда и станова, као и 
пословних просторија, топловодном мрежом до подстаница потрошача, односно мерног 
инструмента, обухватајући и подстаницу, односно мерни инструмент. 

 
Члан 3. 

 
Друштво је обавезно да под једнаким условима испоручује, односно пружа комуналну услугу 
(централно грејање) свим корисницима у времену, роковима и на начин утврђен одлуком Скупштине 
општине, у складу са Тарифним системом за производњу и испоруку топлотне енергије из 
топлификационог система града Сента («Сл.лист Општине Сента» бр. 7/2007) и одобреним 
ценовником. 
Испорука комуналне услуге не може да се ускрати кориснику, осим у случајевима и под условима 
утврђеним законом и одлуком Скупштине општине. 
 

Члан 4. 
 

Друштво је дужно да своје пословање на погодан начин учини доступним јавности, благовременим 
обавештавањем корисника комуналне услуге о планираним и очекиваним сметњама и прекидима, 
који могу настати или ће настати у пружању комуналне услуге, пружати потребна обавештења о 
условима и начину вршења своје делатности које му је поверено овим уговором. 
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Члан 5. 

 
Друштво је обавезно: 

- -да пружи односно обезбеди потребан обим, квалитет и тачност испоруке комуналне услуге 
према прописаним стандардима и нормативима уз испуњавање прописаних посебних услова 
за обављање делатности, односно послова из оквира делатности, 

- -да благовремено предузме потребне мере за спречавање могућих поремећаја или прекида у 
пружању комуналне услуге, а за случај наступа поремећаја или прекида који се нису могли 
предвидети, предузети без одлагања све потребне мере којима се обезбеђује задовољавање 
потреба корисника комуналне услуге, 

- -да се придржава одредаба општих аката Скупштине општине која регулишу област 
снабдевања паром . 

 
Друштво и општина Сента се обавезују да ће спровести потребне инвестиције ради развијања 
система производње и снабдевања паром . 

 
Члан 6. 

 
Пружање комуналне услуге не може се вршити за објекте изграђене без одобрења надлежног органа 
управе општине. 
У случају да се прикључивање на комунални објекат изврши противно одредбама Закона, надлежна 
општинска инспекција донеће налог о искључењу, на начин и по поступку који утврђује Скупштина 
општине. 

 
Члан 7. 

 
Друштво има право и обавезу да предузима потребне мере за заштиту комуналних објеката приликом 
њиховог коришћења, укључујући и право преласка преко туђе непокретности. 
Право преласка преко туђе непокретности, услове обављања радова из става 1. овог члана, утврђује 
решењем општински орган надлежан за комуналне делатности. 
 

Члан 8. 
 
Грејна сезона почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. априла следеће године. 
Грејна сезона може да почне и пре рока из става 1. овог члана када је према подацима Републичког 
хидрометеоролошког завода температура спољног ваздуха у Сенти три дана узастопно у 2100 сат 12 
°С или нижа, али не пре 1. октобра. 
Грејна сезона може да траје дуже од рока из става 1. овог члана и то све док температура спољног 
ваздуха три дана узастопно у 2100 сат не буде виша од 12 °С, али не дуже од 3. маја. 
 

Члан 9. 
 

Друштво одлучује уз сагласност Скупштине општине о цени испоручене топлотне енергије. 
Цена топлотне енергије образује се у складу са Одлуком о производњи и снабдевању топлотном 
енергијом из топлификационог система града Сента («Сл.лист Општине Сента» бр.7/07,7/09), 
Одлуком о условима за испоруку и преузимање топлотне енергије(«Сл.лист Општине Сента» 
бр.7/07) и Тарифног система за производњу и испоруку топлотне енергије из топлификационог 
система града Сента («Сл.лист Општине Сента» бр.7/07), а зависно од : 
- врсте, обима и квалитета комуналне услуге према стандардима и нормативима које утврђује 

Скупштина општине, зависно од природе комуналне делатности и конкретних потреба у општини, 
којим се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника, 
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- вредности средстава ангажованих у пружању комуналне услуге, 
- висине материјалних трошкова у обављању комуналне услуге, према стандардима и нормативима 

утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама и 
- других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности комуналне услуге. 

 
Члан 10. 

 
Скупштина општине утврђује ред првенства у пружању комуналне услуге у случају више силе и 
утврђује минимум процеса рада у обављању комуналне делатности за случај штрајка. 
 

Члан 11. 
 
Уговор може да се раскине пре истека времена на који је закључен: 
1. споразумом уговорних страна, 
2. писменим отказом једне уговорне стране у случају када друга уговорна страна не извршава 

уговором преузете обавезе ни након писмене опомене односно упозорења. 
Писмени отказ треба да буде образложен и у њему се морају навести докази којима се утврђују 
чињенице, на којима уговорна страна која даје отказ, заснива своје наводе. Отказни рок износи 6 
месеци. 
 

Члан 12. 
 
Уговорне стране ће споразумно решавати све евентуалне спорове по питањима из овог уговора, а 
путем Комисије за утврђивање цене коштања произведене паре и топле воде, у противном, спорна 
питања решаваће надлежни суд. 

 
Члан 13. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 
3 (три) примерка. 
 
       за Друштво:                                                                                      за Општину: 
 
_________________                                                                         __________________ 
    Теодора Деак                                                                                    Рудолф Цегледи 
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218. 
 
На основу члана 21. става 1. тачке 6. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.: 
42/91 и 71/94), члана 44. става 1. тачке 8. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 
72/2009), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачки 9., 22. и 28. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011), члана 7. става 2. Одлуке о оснивању позоришта „Сенћанско Мађарско 
Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти („Службени лист општине Сента“, 
бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009 и 9/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. 
октобра 2012. године донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПРОГРАМУ УСТАНОВЕ „СЕНЋАНСКО 
МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ” – ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ У 

СЕНТИ ЗА 2009. и 2010. ГОДИНУ 
 

I. 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о програму установе „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти за 2009. и 2010. годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 64-6/2011-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 21. став 1. тачка 6. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.: 
42/91 и 71/94) управни одбор врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом. 
 
Према члану 44. став 1. тачка 8. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009) 
управни одбор установе усваја годишњи извештај о раду и пословању. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члану 46. став 1. тачка  9. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом.   
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Према члану 46. став 1. тачка  22. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра извештај о раду и даје 
сагласност на програм рада корисника буџета. 
 
Према члану 46. став 1. тачка  28. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра и усваја годишње извештаје о 
раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Општина. 
 
Према члану 7. став 2. Одлуке о оснивању позоришта „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти („Службени лист општине Сента“, бр. 1/2008, 15/2008, 2/2009 и 
9/2011) у вршењу оснивачких права Скупштина општине разматра и усваја годишњи извештај о раду и 
пословању Позоришта..  
 
На захтев тадашњег члана Општинског већа општине Сента, задужену за област културе и 
образовања, Каталина Едеш, дана 21. 12. 2011. године директор установе „Сенћанско 
Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, Иван Вукосављев 
доставио је извештај о раду установе за 2009. и 2010. годину. Пошто уз извештај није 
прикључена информација да ли је исти прихваћен од стране Управног одбора установе, што 
је на основу члана 44. става 1. тачке 8. Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије, број 72/2009) у његовој надлежности, тај извештај није могао да уђе у скупштинску 
процедуру ради давања сагласности на исти. 
 
Дана 09. 03. 2012. године Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске 
управе општине Сента упозорило је „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai 
Magyar Kamaraszínház у Сенти да још није доставила план рада установе за 2012. годину као 
ни план рада и извештај о раду установе за 2011. годину. Пошто одговора није било, дана 31. 
07. 2012. године Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе 
општине Сента поново је упозорило установу да је дужна да достави оснивачу извештај о 
раду и пословању за 2011. годину ради давања сагласности на исти.  
 
Дана 15. 08. 2012. директор установе установе „Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – 
Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти, Иван Вукосављев доставио је следеће документе, 
прихваћене од стране Управног одбора установе дана 09. 08. 2012. године: Извештај о 
програму установе за 2009-2010. годину, План рада установе за 2011. годину, Извештај о 
програму установе за 2011. годину, Оријентациони извештај подржан од стране Националног 
савета мађарске националне мањине за 2011. годину, План рада установе за 2012. годину, 
План рада установе за 2013. годину, Нови Статут установе. 
 
Пошто су напред наведени документи предати само на једном језику, Одељење за општу 
управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента скренуло је пажњу да на 
основу одредбе члана 5. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 
5/2011) и члана 3. Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
број 12/2008) споменуте документе треба доставити Скупштини општине Сента на језицима 
који су  у службеној употреби у општини, тј. на српском језику ћириличном писмом и на 
мађарском језику.  
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Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупшина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду 
„Сенћанско Мађарско Камерно Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти за 2009. 
и 2010. годину и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за културу и информисање Скупштине општине Сента, донела је закључак 
као у диспозитиву.  
 
 
ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА СЕНЋАНСКОГ МАЂАРСКОГ KАМЕРНОГ ПОЗОРИШТА 

У СЕНТИ ЗА 2009. – 2010. ГОДИНУ 
 

Сенћанско мађарско камерно позориште у Сенти регистровано је 11. априла 2009. 
године, од када функционише као професионално позориште. Објекат сенћанског позоришта 
(Дом Културе), где и Камерно позориште дејствује, отворен је 11. септембра 2009. године 
после скоро две године реновирања. Тако је прва премијера Камерног позоришта приказана у 
већ обновљеној згради позоришта, 13. новембра 2009. године. Тиме је званично основано 
позориште у Сенти. Представа одиграна те вечери била је драма „Столице“ Еугена Јонескуа. 
Улоге: Хермина Г. Ердељи и Чаба Ралбовски. Композитор: Ерне Вереш. Режија: Иван 
Вукосављев. 

Веома важан духовни центар војвођанских Мађара функционише у овом потиском 
региону. На овим просторима Мађарско Камерно позориште делује као регионално 
позориште, којем је очување квалитета и вредности један од главних задатака, а за то време 
жели дејствовати и као отворен простор где се на здрав, креативан, стваралачки начин, у 
духу заједнице, остварује веза и негује је са стучним окружењем и публиком. Својим 
представама се не презентује само сенћанској публици, већ увеличава репутацију Сенте и 
војвођанских Мађара у другим регијама и државама у којима се одржавају професионални 
сабори и сусрети. Репертоар Мађарског Камерног позоришта града Сенте сачињава 
првенствено савремена Мађарска и светска књижевност, а по прилици планира и 
предпремијере. Циљ овог позоришта је да млади редитељи режирају што више мађарских 
драма и открију што већи број аутора и режирају их, на крају крајева, сва дела Шекспира, 
Молијера и Брехта су се родила у позоришту. Сарадња заснована на строгим стручним 
критеријумима има за циљ да потпомаже позоришне продукције које професионалном 
прецизношћу и разлозношћу умеју на субјективан начин дочарати свет који нас окружује, а 
основна питања и проблеме данашњице умеју осликати на сензибилан и актуелан начин. Ово 
позориште константно тражи ствараоце који су у стању да на само себи својствен начин 
створе позоришни језик, чија се дела остварују на високом професионалном и уметничком 
нивоу, чија креативност уме да створи позоришну дружину или је достојан да се дружина 
окупи због њега. 

Посебну пажњу посвећује младима, пошто позоришна дружина Сенте наставља своју 
делатност, наиме они предсатвљају један од потпора камерног позоришта који би у годинама 
које следе обезбедио континуитет у раду ове институције. Све ово уз коришћење средстава 
атељеа односно средтава иницијативног позоришта, у циљу да за неколико година доживљај, 
који позориште као најпрефињеније средство комуникације дочарава, буде детерминантан. 
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Представе и програм за 2009. – 2010. годину 
 

СЕПТЕМБАР 2009. године 
 

У септембру је сенћанска позоришна дружина приказала своју представу чија се премијера 
одиграла у згради интерната (пошто се обнављање зграде позоришта тада још није 
завршило). 
Акош Ковач – Ендре Мариаш: „Невеста Ноћи“ (1). Игра на позорници на игралишту 
песничке изражајности. 
Улоге: Муза – Тамара Нађбали, Песник – Бенце Салаи, Миклош Сеги, Алтерего – Шара 
Ковач Вецеи, Бардови – Катинка Добротка, Норберт Ленард, Анђели – Естер Илеш, Јудит 
Веребеш, Бог – Иван Вукосављев. Звук – Шандор Бене, Расвета – Карољ Фаркаш, Суфлер – 
Ангела Берзе, Надзорник – Лила Берта, Графика плаката – Иштван Беседеш, Режија – Ендре 
Маријаш. 
Представа је освојила прво место на такмичељу средљошколаца из позоришне и филмске 
уметности. Бенце Салаи, Шара Ковеч Вецеи и Тамара Нађбали освојили су награде за глуму. 
На 14. Сусрету Војвођанских аматера глуме одржаном у Мужљи, представа је добила 
награду „Бомбах Роберт“ за најбољу алтернативну представу односно предсатву која се 
изражава кроз нове уметничке форме, док је Тамара Нађбали освојила награду „Санто 
Роберт“ за најлепши говор на позорници. Потом су поред кикинђана и тополаца наши 
ученици глумци своју представу представили у Жамбеку на Фестивалу домаћих и страних 
глумаца. 

ОКТОБАР 
 

Два дана је год нас гостовала француска глумачка формација Тумулус, који су за ово кратко 
време пружили веома концентрисан програм намењен младима као и не тако младима. Више 
од двадесет иностраних плесача и музичких уметника гостовало је из шест европских 
земаља. Поред наступа пред публиком, организовали су и уметничко подучавање локалне 
омладине у три наврата. Програми су организовани захваљујући Регионалној креативној 
радионици „Нађ Јожеф“, позоришту Костолањи Деже из Суботице и Мађарском камерном 
позоришту из Сенте. Окусили смо живот европских екперименталних позоришта. Највећи 
успех постигле су љихове радионице на којима су учествовале све средње школе Сенте. 
Програм је био следећи: 
Први дан: Уличне игре на главном тргу. 
Улоге: Бруно Дизиен и коњ Диего, Сесил Пегаз, Педро Пауелс, Вероника Валећило, Ли Пинг 
Тинг, Гаспар Клаус, Бенџамин Колин, Блез Мерлин, Лазар, Жерар Винсент, Идлир Азизи, 
Лорен Жариш. 
Позоришне радионице за локалну омладину у позоришту, у гимназији и у згради интерната 
водили су: Жан-Кристоф Бокле, Искра Сукарова и Ерика Зуенели. 
Улоге: Ли Пинг Тинг, Бруно Дизиен и коњ по имену Диего. 
Други дан: Уличне игре на пијачном тргу, а затим су се наставиле позоришне радионице. 
Увече су се представили заједничком представом: Минијатуре са међуиграма. Програм: 
Tostuk, ou la refonte des os (Бруно Дизиен). Improvisation musicale, vocale et corporelle (Гаспар 
Клаус, Бенџамин Колин, Блез Мерлин, Лазар). REdressage/Redresser/REdresse toi!... 
(Вероника Валећило). Regard (Лорен Жариш). Le monde septembrisait en octobrisant lentement 
vers novembre (Сесил Пегаз, Станислав Висниевски). 
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Предсатава „Бити Мађар...“ доживела је премијеру која је представљена заједнички од стране 
Мађарског камерног позоришта града Сенте и Удружења казивача војвођанских Мађара (две 
представе). 
Приказали су: Золтан Домањ – стихови, Нандор Борош – опевани стихови, Жофиа Сабо – 
опевани стихови. Програм: Ференц Келчеи: „Химна“, Алберт Ваш: „Оплакивање на Велики 
Петак“, Петер Сентмихаљи Сабо: „Мађарство на колена“, Даниел Дебрентеи: „Безбожна 
представа“, Шандор Чори: „Кармина Бурана“, Јожеф Ратко: „Молитва Иштванова“, Атила 
Јожеф: „Не кличем ја“, Корнел Дебрентеи: „Песма Дана Мртвих“, Карољ Добшаи: „Не бојте 
се, не идемо кући“, Тамаш Кабдебо: „Memento libertatem“, Шандор Мараи: „Анђео са 
небеса“, Јожеф Пап: „Очи у очи“, Домокош Силађи: „Мађари“, Атила Сепеши: „Бабич у 
Сексарду“, Михаљ Верешмарти: „Глас“. 
Представа сенћанске глумачке дружине: 
Акош Ковач – Ендре Мариаш: „Невеста ноћи“ (2). Режија: Ендре Маријаш (две представе). 

 
НОВЕМБАР 

 
Еугене Јонеску: „Столице“ (1,2,3). Режија: Иван Вукосављев. 
Ово је прва професионална представа (како је то већ раније споменуто). 
Улоге: Хермина Г. Ердељи и Чаба Ралбовски. Композитор: Ерне Веребеш. Режија: Иван 
Вукосављев (две представе, једна представа у јануару). 
Ову представу је сем публике у Сенти, видела и публика у Новом Кнежевцу, Чоки, у Новом 
Саду у Новосадском позоришту и у Суботици у Народном позоришту. 
У Сенти су представу сем одрасле публике, одгледали и ученици све четири средње школе. 
Камерно позориште поново има госте. Овом приликом то је позориште „Кретакер“ из 
Будимпеште чије гостовање је одгледала наша публика (чак два пута), а назив представе је: 
hamlet.ws 
„Хамлет“ Вилијема Шекспира у преводу Адама Надашдија односно интерпретиран на 
основу текстова Вилијема Блејка, Георга Бухнера, Еминема, Алена Гинсберга, Јохана 
Волфганга Гетеа, Атиле Јожефа и Јаноша Пилинског. Библијски стихови коришћени у 
представи узети су из Књиге Судаца. 
Улоге: Јожеф Ђабронка, Жолт Нађ, Роланд Раба. Музика: Золтан Рубик Ерне. Драматургија: 
Ана Вереш. Асистент режије: Петер Тот. Сарадници: Барбара Ари-Нађ, Емеше Пирићи, 
Криста Варга, Пал Френак. Вођа продукције: Мате Гашпар. Режија: Арпад Шилинг. 

 
ДЕЦЕМБАР 

 
У позоришту се одиграо 6. Фестивал књижевности под називом „zEtna“, у чијем 
организовању и одвијању је учествовало и камерно позориште. 
У овом месецу је бивша глимачка дружина Сенте представила представу „Мали Принц“ (1) 
Антонија де Сент-Ексуперија. 
Улоге: Естер Гемери, Бенце Салаи, Јудит Веребеш, Катинка Добротка, Емеше Шурањи, 
Миклош Сеги, Нора Молнар Габор, Ангела Берзе, Левенете Бенце В.,Изабела Киш, Мариана 
Давитков, Фани Ковач Вецеи и Бенце Ковач. Музика: Катинка Добротка и Јудит Веребеш. 
Кореографија сцене: Нора Молнар Габор и Миклош Сеги. Звук: Шандор Бене. Расвета: 
Карољ Фаркаш. Суфлер: Имола Рац Сабо. Надзорник: Лила Берта. Асистент режије: Естер 
Илеш. Режија: Ендре Мариаш. 
Еуегене Јонеску: „Столице“ (4,5). Режија: Иван Вукосављев (две представе). 
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ЈАНУАР 2010. године 
 

У 2010. години Мађарско Камерно позориште града Сенте имало је две премијере у два 
наврата са глумцима ученицима и са глумачком дружином града Сенте. Прва премијера 
одиграла се у јануару: „Славље“ (1,2) Славомира Мрожера. Улоге: Даниел Хуста, Андор 
Ковач Немеш, Золтан Ширмер. Режија: Золтан Пушкаш (две представе). 
Представа глумачке дружине града Сенте: 
„Мали Принц“ (2), Антонија де Сент-Ексуперија. Режија: Ендре Мариаш. 
 

ФЕБРУАР 
 

Код нас је гостовао Позоришни Васпитни центар „Округли Сто“ из Будимпеште, устаљивачи 
енглеске методе „Theatre in education“ у Мађарској. Представа је одрађена у сарадњи са 
светски познатом „Big Brum Theatre in Education Company“, овом приликом са 
средњошколцима. 
Позоришни васпитни програм је настао активном сарадњом између позоришне представе 
израђене по високим уметничким критеријумима и група ученика који су обрадили тему. На 
занимањима, константно присуствује професионални глумац у својству глумца и драмског 
педагога, који се бави једном групом учесника, да би свако мишљење, идеја, лични аргумент 
био саслушан. Позоришна васпитна занимања одувек су настајала око важних друштвених, 
моралних и људских проблема. Пре, за време или после представе, омладина, уз коришћење 
позоришних средстава, форми рада, често учествујући и глумећи,  доживљавају сазнање о 
дотичном проблему. Занимања су се одржала у два наврата. 
Назив представе: „Кавез костију“. Аутор: Геоф Гилам. Превод: Линда Кунош. Сценограф и 
костимограф: Цери Таунсенд. У изради сцене учествовали: Золтан Јожи, Ласло Калоц, 
Ференц Данко и Тамаш Шимеги. Глумци – драмски професори: Оршоља Багамери, Адам 
Бетленфалви, Арнолд Њари. Сарадник: Илдико Липтак. Режија: Жужа Хајош. 
Овог месеца поново је на програму Еугене Јонеску: „Столице“ (6), драма коју режира Иван 
Вукосављев, а на репертоару се нашла и представа „Славље“ (3) Славомира Мражека коју 
режира Золтан Пушкаш. 
Ученици глумци су у два наврата играли представу „Мали Принц“ (5) Антонија де Сент-
Ексуперија. Ове представе одгледали су ученици виших одељења основних школа. Неки 
чланови глумачке дружине Сенте учествовали су на приредби званој „Маратон Ваш Алберт“. 
Мађари Панонске низије и Мађари осталог света поново су се удружили том приликом, да се 
заједничким исчитавањем дела Ваш Алберта подсете на духовну и књижевну заоставштину 
овог песника и писца. 2010. године позвали су и друге духовне великане у помоћ, овим су 
организатори желели приказати целовитост Мађарске књижевности. 
 
 

МАРТ 
 

Свечани програм назван „За лепу слободу“, који је славио 162. годишњицу устанка и борбе 
за слободу Мађара 1848 – 49. године, настао је захваљујући залагању и организовању Ивана 
Вукосављева и Мађарског Камерног позоришза града Сенте. 
 
Овог месеца је организована следећа премијера глумачке дружине града Сенте:  
 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 736 

„Антигона“ (1,2) на основу дела Софокла, уз помоћ превода Имрета Тренчењи – Валдапфела. 
Улоге: Антигона – Мариана Давитков, Исмена – Фани Ковач Вецеи, Креонт – Балинт Груик, 
Хоровођа – Јудит Веребеш, Хемон – Бенце Ковач, Теирес – Нора Молнар Габор, Еуридика – 
Ангела Берзе, xy – Емеше Шурањи, аб – Моника Шереги, Чувар 1 – Изабела Киш, Чувар 2 – 
Левенте Бенце Вујић, Чувар 3 – Мелинда Селеш, Чувар 4 – Инез Шимон, Хор – сви 
учесници. Режија: Ендре Мачаи (две представе). 
Овом представом су наши млади ученици и глумци ове године гостовали на 15. Сусрету 
младих војвођанских Мађарских глумаца аматера у Силађију. Фани Ковач Вецеи је освојила 
специјалну награду листа „Het Nap“. 
У два наврата смо играли представу „Славље“ (4) Славомира Мрожека у режији Золтана 
Пушкаша. 
Публика је овог месеца видела и представу „Бити Мађар...“ у интерпретацији Золтана 
Домања, уметника, носиоца награде „Радноти Миклош“, као и заједнички програм 
стихопеваца Нандора Бороша и Жофие Сабо. 
 

АПРИЛ 
 

Овог месеца су чланови глумачке дружине града Сенте учествовали у пројекту „Командос 
поезије“, у склопу којег су на различитим местима и институцијама широм града рецитовали 
поезију у част дана књижевности. Од 1964. године, на дан рођења Јожеф Атиле, 11. априла 
славимо дан књижевности. Тим поводом сваке године одајемо почаст песнику трагичне 
судбине и мађарској лирици уз књижевне вечери, представљање књига и сусрете песника. 
На програму су биле следеће представе: 
Еугене Јонеску: „Столице“ (7), драма у режији Ивана Вукосављева. 
Славомир Мрожек: „Славље“ (5), представа у режији Золтана Пушкаша (у Новом Кнежевцу). 
Представа Сенћанске глумачке дружине: 
„Антигона“ (3,4) у режији Ендреа Мачаија (две представе) као и гостовање у Бечеју које је 
уједно и награда, пошто је дружина освојила прво место на овогодишњем такмичењу 
средњошколаца из позоришне и филмске уметности, а Балинт Груик је добио награду за 
најбољу мушку улогу. 
 

МАЈ 
 

На програму су биле следеће представе: 
Сенћанско глумачко удружење: 
„Антигона“ (5). Режија: Ендре Мачаи. 
„Бити Мађар...“ у интерпретацији Золтана Домања, уметника, носиоца награде „Радноти 
Миклош“, као и заједнички програм стихопеваца Нандора Бороша и Жофие Сабо. 
„Љуљашка“, свечана презентација књиге Иштвана Балога која садржава три приповетке. 
Гост вечери је писац Иштван Балог, родом из Сенте, као и магистар Ференц Немет, директор 
издавачке куће „Форум“ и Ђезе Бордаш, уредник књиге. Сарадници: Золтан Домањ, уметник 
и неколико чланова Сенћанске глумачке дружине. 
 

ЈУН 
 

Следеће представе су биле на програму: 
Еугене Јонеску: „Столице“ (8), драма у режији Ивана Вукосављева, на сцени позоришта 
„Јадран“ у Суботици. 
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ОКТОБАР 
 
Друга премијера године: 
Ели Тејлор: „Мекано Руно“ (Cotton Wool) (1,2) 
Улоге: Атила Барат, Ендре Мачаи, Чила Памер. Композитор: Ерне Веребеш. Драматург: 
Корнелиа Голи. Режија: Бела Кало (две представе). 
У снажном песничком, народно приповедачком набоју црног хумора, у драми се појављују 
ликови два тинејџера који свој бол и патње покушавају прикрити шалама, пошто после 
смрти њихове мајке, они се морају осамосталити у животу. Не може се знати који ће пут 
изабрати. Да ли ће остати заједно, или ће им се животни путеви раздвојити. У данима после 
сахране, цео њихов живот ће се преокренути, први пут ће се у животу срести и са љубављу. 
Аутор Ели Тејлор, млади енглески драмски писац, чије је прво дело (Porcelain) приказано 
децембра 2001. године на Лондоснком Royal Court Theatre's Workers Writers фестивалу. 
Његову представу „Мекано Руно“ (Cotton Wool) је публика могла видети премијерно 2008. 
године, на немачком језику у интерпретацији глумачке групе Staatsschauspiel у Дрездену. 
Славомир Мрожек: „Славље“ (6) у режији Золтана Пушкаша, гостовање у Суботици у 
позоришту „Костолањи Деже“. 
Славомир Мрожек: „Славље“ (7) у режији Золтана Пушкаша, гостовање у Новом Саду у 
Новосадском позоришту. 
Сенћанско глумачко удружење учествовало је на сусрету аматерског позоришта у 
Чанадпалоти у Мађарској где је представу приказала са великим успехом. 
 

НОВЕМБАР 
 

Ели Тејлор: „Меко Руно“ (Cotton Wool) (3,4). Режија: Бела Кало, гостовање у Суботици на 
сцени позоришта „Јадран“. 
Ели Тејлор: „Меко Руно“ (Cotton Wool) (5,6). Режија: Бела Кало (две представе) 
 

ДЕЦЕМБАР 
 

Еугене Јонеску: „Столице“ (9), драма у режији Ивана Вукосављева у Новосадском 
позоришту. 
Ели Тејлор: „Меко Руно“ (Cotton Wool) (7,8). Режија: Бела Кало (две представе). 
Припрема представа, као што је познато, захтева незаобилазне пробе које су временски 
захтевне и захтевају много рада и залагања. Ове године одржали смо укупно 174 пробе. 
Пробе су у просеку трајале око четири сата. И овај податак указује на чињеницу да би 
камерном позоришту града Сенте била потребна сопствена зграда у којој би могла своје 
време расподелити како то највише одговара једној институцији ове врсте. 

 
                                                                                                                директор, 

                                                                                                          Иван Вукосављев с.р.  
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219. 
 

На основу члана 21. става 1. тачке 6. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, бр.: 42/91 и 71/94), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачки 9., 22. и 28. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 7. става 2. алинеје 3. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад („Службени лист општине Сента“ бр. 9/2011), Скупштина општине 
Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА ЗА 
2011. ГОДИНУ 

 
I. 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад Сента за 2011. годину. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 551-2/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 
Према члану 21. став 1. тачка 6. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.: 
42/91 и 71/94) управни одбор врши и друге послове утврђене актом о оснивању и статутом. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члану 46. став 1. тачка  9. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом.   
 
Према члану 46. став 1. тачка  22. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра извештај о раду и даје 
сагласност на програм рада корисника буџета. 
 
Према члану 46. став 1. тачка  28. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра и усваја годишње извештаје о 
раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Општина. 
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Према члану 7. став 2. алинеја 3. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад („Службени 
лист општине Сента“ бр. 9/2011) Скупштина општине разматра извештај о раду и пословању 
Центра. 
 
У допису датираном на дан 06. 02. 2012. године директорица Центра за социјални рад, 
Милијана Поповић доставила је Општини Сента Извештај о раду установе за 2011. годину 
која је пристигла дана 09. 03. 2012. године. Дана 12. 03. 2012. године Oдељење за општу 
управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента је затражило од установе 
да извештај о раду установе у 2011. години проследи и на мађарском језику, у складу са 
одредбом члана 5. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 5/2011) 
којим се регулише да на територији Општине у службеној употреби је српски језик и 
ћириличко писмо, као и мађарски језик и његово писмо и одредбом из члана 3. Пословника 
Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 12/2008) којим је 
прописано да у раду Скупштине у службеној употреби су српски језик и ћирилично писмо и 
мађарски језик и писмо. Текст извештаја о раду Центра за социјални рад за 2011. годину на 
мађарском језику пристигао је дана 05. 10. 2012. године. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупшина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду 
Центра за социјални рад Сента за 2011. годину и упутило је Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за здравство и социјалну политику Скупштине општине Сента, донела је 
закључак као у диспозитиву.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – СЕНТА 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СЕНТА 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 

ФЕБРУАР 2012. ГОД 
САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА 

 
1. Основне инфопрмације о Центру за социјални рад 
 
2. Уводни део 

 
 
      I ДЕО 
 
     Центар за социјални рад као пружалац услуга 
 
 
      II ДЕО 
 
      Корисници услуга центра за социјални рад 
 
 
      III ДЕО 
 
 
      Послови центра за социјални рад на остваривању права,          
      примени мера и  обезбеђење услуга 
 
 
 
 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  Центар за социјални рад Сента  
МЕСТО (ОПШТИНА/ГРАД) Сента  
ГОДИНА ОСНИВАЊА 1977 
ДИРЕКТОР Милијана Поповић  
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2. УВОДНИ ДЕО 
 
Извештај о раду Центра за социјални рад Сента састављен је полазећи од Упутства 
Републичког завода за социјалну заштиту Београд. 
 

••••    ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 
 
Предмет извештаја о раду Центра за социјални рад у Сенти чини: 
 

1. скуп података о ЦСР као пружаоцу услуга,  
2. скуп података о корисницима 
3. скуп података о пословима ЦСР на остваривању права,                
               мера и обезбеђивању услуга.  

 
••••    ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 

 
Основу за израду извештаја чини база података о раду Центра за социјални рад у Сенти за 
2011.годину а у складу са траженим подацима из Еxцел програма који је центрима доставио 
Републички завод за социјалну заштиту. 
 
Податке у извештају чине и други извори података и информација. 
 

••••    КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КО ЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ 
 

Извештај о раду Центра за социјални рад је намењен Министарству рада и социјалне 
политике, Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију,  
Републичком заводу за социјалну заштиту, Покрајинском заводу за социјалну заштиту и 
Скупштини општине Сента. 
 

••••    ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД -приказ делатности и овлашћења 
која су регулисана законом и подзаконским актима 

 
Центар за социјални рад Сента, као  установа социјалне заштите и као орган старатељства, 
основан је Одлуком Скупштине општине Сента, број 022-05/1977-07 од 24. новембра 1977. 
године. 

Делатност Центра за социјални рад Сента је социјална заштита без смештаја за стара лица и 
лица са посебним потребама (шифра 88.10)  и остала непоменута социјална заштита без 
смештаја (шифра 88.99).  

Центар за социјални рад Сента обавља послове који су одређени Законом  о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", број 24/2011), Породичним законом ("Службени гласник 
РС", број 18/2005 и 72/2011), Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица ("Службени гласник РС", број 85/2005, 
11/10/2011), Закоником о кривичном поступку ("Службени гласник РС", број бр. 70/2001 и 
68/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - др. закон, 49/2007, 
20/2009 - др. закон и 72/2009), Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“, бр.72/2011), 
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, 
бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010) и другим законима, као  и Правилником о 
организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 742 

РС", број 59/2008, 37/2010, 39/2011 – др.правилник и 1/2012 – др.правилник) и другим 
подзаконским актима.  

Законом  о социјалној заштити предвиђено је да центар за социјални рад одлучује о 
остваривању права корисника утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне 
заштите које обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе  врши и друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. 

Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоураве, учествује у 
пословима и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.  

Центар за социјални рад, у складу са законом:  

1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга 
социјалне заштите; 

2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о социјалне заштите;  

3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;  

4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.  

 

Послови из  тач. 2) и 4) који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се 
обезбеђивању стара Република Србија обављају се као поверени, а организацију рада, 
нормативе и стандарде стручног рада у вршењу поверених послова прописује министар 
надлежан за социјалну заштиту. 

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању 
стара аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе центар за социјални рад 
обавља у складу са прописом који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе 
задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на 
територији јединице локалне самоуправе за коју је основан, иницира и развија превентивне и 
друге програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и 
друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.  

Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне 
заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако добије 
лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог овлашћеног 
пружаоца услуге социјалне заштите. 

Стручни радник центра за социјални рад који је распоређен на радно место на ком се 
обављају послови јавних овлашћења не може у радно време да ради на пружању услуга које 
по овом закону обезбеђује јединица локалне самоуправе.  
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Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад  
предвиђено је да у вршењу јавних овлашћења, центар за социјални рад,  као установа 
социјалне заштите и као орган старатељства, у складу са законом, одлучује о: 

1. остваривању права на новчану социјалну помоћ и увећану новчану социјалну      помоћ; 
2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за     
    помоћ и негу другог лица; 
3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад; 
4. коришћењу услуга смештаја у установу социјалне заштите; 
5. коришћењу услуга смештаја одраслог лица у другу породицу; 
6. хранитељству; 
7. усвојењу; 
8. старатељству; 
9. одређивању и промени личног имена детета; 
10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; 
11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 
 
У вршењу јавних овлашћења, центар за социјални рад, у складу са законом, обавља следеће 
послове: 
 
1. спроводи поступак посредовања - медијације у породичним односима (мирење и нагодба); 
2. доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о 
заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права; 
3. доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици 
коју је тражио други овлашћени тужилац; 
4. пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за 
заштиту од насиља у породици; 
5. спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља; 
6. врши попис и процену имовине лица под старатељством; 
7. сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени 
васпитних налога; 
8. спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела; 
9. подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за 
малолетнике; 
10. присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног 
учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање 
других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају; 
11. доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у 
погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену 
његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге 
околности које се тичу његове личности и понашања; 
12. присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку 
против малолетног учиниоца кривичног дела; 
13. обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих 
послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства 
малолетника; 
14. стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 
15. проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља 
или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере; 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 744 

16. проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ 
породици у коју је малолетник смештен; 
17. спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се 
брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега 
штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи; 
18. стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у 
установи за васпитавање и образовање малолетника, 
19. доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних 
мера о чијем се извршењу стара; 
20. предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера; 
21. обавља друге послове утврђене законом. 
 
Центар за социјални рад, у вршењу јавних овлашћења, пружа услуге социјалног рада и 
покреће судске поступке када је законом на то овлашћен. 

Центар за социјални рад поред послова утврђених законом врши и послове утврђене  
одлуком скупштине општине. 
Одлуком о помоћи у кући („Службени лист општине Сента“, бр. 3/95) и Одлуком о 
проширеном виду социјалне заштите у општини Сента („Службени лист општине Сента“,бр. 
5/94) општина је утврдила послове Центра за социјални рад Сента.  
 

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ  КОЈЕ ПОКРИВА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ 

 
СТАНОВНИШТВО: 
 
Према  резултатима  пописа  становништва из  2012. године  у општини  Сента  има 22961 
становника са укупно 9439 (већином  старачких и самачких) домаћинстава, у просеку са  2,6 
чланова. Број становника општине је по последњем попису становништва из 2011. године 
мањи у односу на ранији попис за 2607 становника. Демографска кретања становништва 
карактерише опадање броја  становника, тј. ове цифре имају тренд кретања на ниже пошто је 
миграција становништва, и то   средње и млађе генерације, велика.  

  

Природни прираштај је негативан и у комбинацији је са одсељавањем  становништва,  што 
утиче на депопулацију и све је мањи удео фертилног становништва у укупном броју, због 
чега је и репродукција становништва мала. У општини је у прошлој години рођено 243 деце, 
а умрло је 329 лица. Број склопљених бракова је 89, а број  покренутих развода је 153 . 

  

Полна структура општине је следећа:  
мушко становништво                48,89 %         (12.499) 
женско становништва                51,11 %         (13.069).                
  
Старосна структура општине Сента је следећа: 
деца и омладина                        21,84 %         (5.585)    
одрасли                                      55,09 %          (14.085)                              
стари                                          23,07 %          (5.898). 
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Два основна елемента структуре становништва према образовању су писменост и школска 
спрема (школованост) становништва. Према подацима пописа становништва из 2002. године, 
на територији општине Сента има 332 неписмених људи, старих 15 и више година, што чини 
1,5% становништва. Без основног образовања су 4.052 људи, 5.631 имају основно, 8.877 
средње, 1.037 више и 958 високо образовање.       

Етничку стуктуру становништва чине мађари (80,5 %), срби (10,7 %,) роми (2,3 %), 
југословени (1,5%) и  припадници осталих еничких група и оних који се не изјашњавају. 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ: 

 

У општини Сента  укупан број  радно способних лица је 16.332, од тога 8.672 мушкараца  и 
7.660 жена. 

 Број пензионера у општини Сента у 2008. години је 5820, од тога броја је 1367 
породиничних пензионера, 1048 инвалидских и 3405 старосних пензионера. 

 Укупно запослених лица у општини Сента  је преко шест хиљада лица (односно 6156, али је  
то податак од  краја 2007. године). 

Укупан број незапослених лица у општини Сента према евиденцији Националне службе за 
запошљавање крајем 2011. године је 2380, док  је тај број у 2010. години износио 2189. Број 
незапослених  жена је 1117, а мушкараца је 1263. 

Општина Сента се распростире на укупној површини од 293 км2. На овој територији има 
више насеља од којих  је једно градског типа и четири сеоског типа. Карактеристика општине 
је  да се на њеној територији налазе и насеља салашког типа.  

 Општина Сента спада у средње развијене општине са индрустријским предузећима 
претежно оријентисаним на прераду пољопривредних производа. У најзначајнијим 
предузећима процес приватизације друштвеног капитала углавном је завршен. Велики број 
породица живи из пољопривреде.  

Напомена: у приказу података у погледу становништва и друштвено економских показатеља 
општине кориштени су резултати ранијег пописа становништва. 

 
I ДЕО 

 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 

1. ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ 
 
У 2011.години укупан број запослених радника у  Центру за социјални рад у Сенти, на дан 
31. децембар 2011. године био је већи у односу на дан 31. децембра 2010. године. У том 
повећању броја учествују радници запослени на одређено време (укупно 19 радника). 
 
У финансирању Република учествује код 7 радника док Локална самоуправа код 24 радника. 
 
Стручних радника који непосредно раде на пружању услуга корисницима је било 5, а укупно 
запослених радника на неодређено време било је 12. 
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Стручно особље у Центру за социјални рад чине два социјална радника, два психолога и 
правник. 
 
У циљу ефикасне примене новог Правилника о организацији, нормативима и стандардима 
рада Центра за социјални рад, као и успостављања нове методологије рада, три стручна 
радника имају знања и вештине за вођење случаја у социјалној заштити, један стручни 
радник који је и водитељ случаја и супервизор има завршен програма основне обуке за 
супервизоре у ЦСР. Правник ЦСР је прошао програм обуке правника у ЦСР. 
 
Локална самоуправа учествује у финансирању  5 радника на неодређено време и 19 радника 
на одређено време што је у односу на претходни период више за 19 радника на одређено 
време а који су  ангажовани на пословима обезбеђивања услуга помоћи у кући. 
 
У ЦСР током године није било притужби корисника и покретања дисциплинских поступака. 
   

2. УСЛОВИ РАДА 
 
Рад у  Центру за социјални рад у Сенти организован је у оквиру једне унутрашње 
организационе јединице 
 
Величина пословног простора ЦСР одговара стандардима. Површина пословног простора 
ЦСР износи 417 м2 нето корисне површине у којем је смештено  12 канцеларија. 
 
Опрема ЦСРодговара захтевима редовне делатности. За своје потребе ЦСР користи два 
возила и 13 рачунара.Центар поседује телефонску централу са две линије на расплагању.  
 
У обављању делатности, у ЦСР се поштују процедуре и стандарди одржавања (чишћење и 
грејање простора,сервиси и поправке). 
 
Обезбеђивање приступачности објекта ЦСР особама са инвалидитетом биће планирана у 
2012.години.  
 
Целокупна оцена опремљености је задовољвајућа и даје предуслове професионлном 
обављању делатности ЦСР. 
 
На  побољшање услова рада у великој мери су утицала средства добијена за пројектних 
активности, одобреним од стране: Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице,  Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 
демографију,  Локалног плана акције за децу Општине Сента. 
 
У односу на информисање корисника услугама, ЦСР информише кориснике путем брошура о 
правима и услугама, истицањем обавештења на огласним таблама, кориснике информише 
путем медија, путем информатора о раду Центра, који је објављен и на официјелном сајту 
општине Сента. 
 
Средства информисања су доступна на језицима мањина. 
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3. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 
 
Усавршавање запослених радника планирано је током 2012.године. 
 
У области заштите деце и младих два стручна радника у ЦСР  током 2011.године похађали 
програм: 
 
- едукација професионалаца у социјалној заштити за примену програма за групни рад са 
потенцијалним усвојитељима који је акредитован у систему социјалне заштите, 
- успостављање услуге  и програм рада дневног боравка за децу и младе са сметњама у 
развоју који је реализовао Републички завод за социјалну   
  заштиту, 
- подстицање изградње самопоштовања других учесника. 
 
У области подршке породици два стручна радника су похађала обуку везану за проблематику 
породичног насиља: 
 
- размена искустава у спровођењу мера за сузбијање насиља у породици на локалном  нивоу. 
 
У оквиру саветовања, ЦСР је узимао учешће код одржавања групних супервизија. 
 
Недостајућа знања и вештине у вођењу случаја има један стручни радник који је 
новозапослен и има потребу за похађањем програма за вођење случаја.  
 

II ДЕО 
 
КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
Подаци о појединцима и породицама-корисницима  у систему социјалне заштите су веома 
важан део информисања о социјално-заштитним активностима.Основна али и специфична 
обележја корисника, заступљеност појединих карактеристика, позитивне промене код 
корисника, представљају истовремено и један од услова за даљи рад као и циљеве од којих 
ЦСР полази доношењем плана и програма за наредну годину. 
 
Укупан број корисника 
 
Подаци указују да је у протеклим годинама укупан број корисника услуга ЦСР стално растао. 
У току 2011. године у ЦСР је евидентирано 3929 корисника.Кретање броја корисника према 
узрасту (деце 1188, младих 460, одраслих 1655 и старих 626) показује пораст у свим 
узрасним групама и ралативну стабилну заступљеност група појединачно. 
У старосној структури корисника услуга ЦСР у Сенти за 2011.годину нема већих промена у 
односу на 2010.годину, најбројнија су одрасла лица а најмању групу чине старије особе. 
У погледу броја корисника према националној припадности у извештајном периоду, 
утврђено је да Мађара има у највећем броју и то укупно 2278 лица, Срба 846, Рома 663 лица, 
неизјашњених 73 лица, непознатих 69 лица. 
Корисника према школској спреми и радној припадности има у највећем броју са 
основном школом (1482) и са непотпуном основном школом (572). 
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Са непотпуним средњим образовањем је 467 лица, са средњим образовањем 173 лица, са 
вишим и високим образовањем 6 лица, без школске спреме је 302 лица а непознатих 27 лица. 
Према радној способности, већи је број корисника који су радно способни у односу на 
радно неспособне. 
Анализом података према пребивалишту, већи је број корисника из града у односу на село 
што се може тумачити бољим коришћењем расположивих ресурса из заједнице. 
 
Флуктуација корисника 
У току године, око једне четвртине корисника престаје да користи услуге ЦСР или система 
социјалне заштите, али  истовремено, у односу на укупан број корисника, нешто више од 
једне четвртине од укупног броја у току целе године улазе као нови корисници. 
 
Наведене промене нису посебно уочене код одраслих и старих корисника.Код ових групација 
број који је стављен у пасиву сличан је броју оних који су се вратили или поново ушли у 
систем. 
 
Деца  
У групи корисника деце евидентирана су  посебна обележја.Највише је деце узраста од 15 до 
17 година (421) а најмање од 2-3 године (93). 
Према корисничким групама: 
Највише је деце социо-материјално угрожене (718 деце) којих има три четвртине од укупног 
броја ове циљне групе, 
За децу  са поремећајима у понашању (136 деце), половину деце (63 деце) чине деца која су у 
сукобу са законом.Број пријава малолетника са поремећајима у понашању расте. 
За децу која су занемарена или у ризику од занемаривања (58 деце) највише су евидентирана 
следећа обележја: разлози одсуства родитељског старања или карактеристике проблема у 
родитељском старању.Анализа ових обележја указује  да је доминантни проблем ове циљне 
групе деце да  постојеће родитељско старање није адекватно јер је то ситуација у којој се 
налази већина ове деце, наставља се континиран пораст укупног броја деце без родитељског 
старања, мали је број деце враћено у природну породицу (1 дете), за ову циљну групу 
најчешће су следеће мере и услуге: старатељство (34 деце), хранитељство (49 деце),  надзор 
над вршењем родитељског права (2 деце),  
Деца жртве насиља потичу из претходно описаних породица (13 деце), 
Током године ЦСР је спроводио рад и са децом чији родитељи се споре око вршења 
родитељског права (99 деце), у поређењу са прошлом годином није дошло до битних 
промена,у структури деце из породица са поремећеним односима највише деце је из 
породица у којима су родитељи или у прекиду заједнице или у спору на суду, 
Под групом остале деце обухваћена су деца која су због инвалидности остварила право на 
туђу негу и помоћ (9 деце), право на увећани додатак за туђу негу и помоћ (25 деце), 
оспособљавање за рад (31дете), смештај у установу социјалне заштите (3 деце), деца 
починиоци прекршајних дела (72 деце), старатељство (3 деце) усвојена деца (1 дете), 
малолетнички брак (1), дневни боравак (19 деце), деца из ове циљне групе користе и друге 
услуге социјалне заштите 
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Број деце из одређених циљних група, деце са инвалидитетом је било 152 а деце припадника 
ромске заједнице 214 а све остале деце је било укупно 822. 
Према похађању школе, у извештајном периоду је забележено да од укупног броја школске 
деце школу не похађа 49 деце те се у наредном периоду планира предузимање мера ради 
решавања овог значајног проблема. 
Најважније мере породичне заштите које су током 2011.године биле примењене над децом 
били су старатељство и то стално старатељство (37 деце) и привремено старатељство (19 
деце), хранитељство (49), усвојење (1), надзор над вршењем родитељског права (2), смештај у 
установу социјалне заштите (4) 
Број деце према примени мера старатељске заштите је био због смрти родитеља (3 деце), 
лишавања родитељског права (19 деце), неадекватног родитељског старања (33 деце) и неке 
друге ситуације (1 дете). 
Незнатан број је деце која су у току извештајне године мењала врсту смештаја и код којих је 
дошло до престанка смештаја (4 деце). 
На евиденцији Центра за социјални рад налазе се 3 сродничке породице и 30 других 
хранитељских породица, 6 породица које чекају на смештај деце. 
 
Млади, одрасли и стари корисници 
У групи младих (460 корисника), одраслих (1655 корисника) и старих (626 корисника) 
приметан је благи пораст корисника у односу на претходну годину.Најчешће евидентирано 
њихово обележје је сиромаштво (1804 корисника). 
Особа са поремећеним породичним односима (148 лица) је знатно више у односу на 
претходну годину.Центру за социјални рад се у највећем броју обраћају одрасла лица због 
неразрешених конфликата у заједничком домаћинству.У овој групацији највише је одраслих 
корисника (120) . 
Занемарених особа или особа у ризику од занемаривања је у истој мери заступљено и код 
одраских (24 лица) и старих (23 лица) док младих нема.Најчешће примењене мере и услуге у 
односу на ову корисничку групу су смештај у дом (12) и у породицу (35 лица),  
Особа са проблемима у понашању је највише у групи младих (34 лица), мало у групи 
одраслих (3 лица) док у групи старих није препознато насиље. 
Особе жртве насиља чине млади (1 лице), одрасли (5 лица) и старих (1 лице). 
У остала лица у групацији младих, одраслих и старих спадају особе са инвалидитетом (143 
лица) која су остварила право на додадатак за туђу негу и помоћ (86 лица), право на увећани 
додатак yа туђу негу и помоћ' (57 лица), лица на смештају у установи социјалне заштите чији 
је основ за смештај била инвалидност (32 лица), лица под старатељством чији је разлог 
постављања старатеља инвалидност (52 лица), дневни боавак старих (130 лица), помоћ у 
кући (135 лица) и друге услуге социјалне заштите. 
У овој циљној групи према запослених има 316 лица (младих 123 , одраслих 193) док 
незапослених има 2383 а највише је заступљена корисничка група одраслих (1445 
лица).Пензионера има у групи одраслих (17) и групи старих (26).  
Према нивоу образовања, највећи број лица (стари) је без основног образовања а мали број са 
високим образовањем (млади и одрасли). 
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Старатељском заштитом обухваћено је 93 лица, младих 18, одраслих 57 док је старих 18.У 
току извештајне године Центар за социјални рад је евидентирао лишавање пословне 
способности код 3 лица због сметњи у психофизичком развоју. 
У извештајном периоду долазило је до престанка смештаја код корисника у групи одраслих и 
старих и то због самовољног напуштања смештаја (1 лице) и смрти корисника (13 лица). 
Структура старијих лица из старачких и самачких домаћинстава и хронично оболелих према 
месту пребивалишта, Центру за социјални рад није позната.  
 
Посебно осетљиве групе корисника  
У посебно осетљиве групе корисника спадају деца са проблемима у понашању, жртве 
насиља, социо/материјално угрожене породице, жртве трговине људима,особе са 
инвалидитетом, корисници припадници ромске заједнице, бескућници, 
повратници/реадмисија, избегла и интерно расељена лица. 
 
Деца са проблемима у понашању 
Ова циљна група дели се на децу са асоцијалним понашањем којих је у извештајној години 
било 59 и децу у сукобу са законом којих је у извештајном периоду било 52.Особе мушког 
пола су у већини (95 деце) док су особе женског пола у мањини (16). Проблеми малолетника 
су најчешће нередовно школовање, туче, скитње, кривична дела, покушај убиства (једном 
случају).Током извештајне године, деца са проблемима у понашању су била укључена у рад  
Клуба за децу који је био при ЦСР.Основни циљ рада Клуба је била превенција малолетничке 
деликвенције, те постоји оправданост за наставком сличних активности.  
 
Кретање укупног броја малолетника са поремећајима у понашању је у сталном порасту.Број 
пријава малолетника са поремећајима у понашању расте.Број изречених васпитних мера за 
децу и младе није једнак и са бројем случаја што упућује на успореност у процесу изрицања 
васпитних мера у групи деце и младих са изреченом васпитном мером и даље преовлађују 
деца и млади чији се третман одвија у отвореној заштити применом одговарајуће мере 
појачаног надзора од стране родитеља (над 9 деце) или органа старатељства (над 31дете).Број 
изречених васпитних налога с посебном обавезом расте у односу на претходну годину.Током 
2011.године, више деце и младих (16 деце) је на основу судског решења било укључено у 
хуманитарни рад  без надокнаде у кругу ЦСР.Посебне обавезе везују се и за образовање.То је 
једна од позитивних промена што свакако може довести до усвајања прихватљивих образаца 
понашања код ове групе корисника.Број деце и младих у сукобу са законом према изреченим 
заводским мерама, у извештајном периоду је било троје (1 дете је упућено у васпитну 
установу а 2 деце у васпитно поправни дом). 

 
Број деце и младих којима је у изштајном периоду истекла васпитна мера је било укупно 6. 
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Жртве насиља 
У извештајној години у ЦСР је евидентирано 20 породица у којима је утврђено постојање 
насиља.Највише жртава насиља је у корисничкој групи деце (13 деце), затим одраслих (5 
лица), а најмање у групи младих и старих (1 лице).У истом броју је била заступљеност родне 
припадности (10 особа мушког пола и 10 особа женског пола).Место одвијања насиља је 
породица.Доминантан облик насиља је злоупотреба родитељског права и грубо занемаривање 
родитељских дужности.Пријаве органа МУП-а или чланова породица су најчешћи случај 
пријаве насиља.Орган старатељства је учествовао код покретања поступка по службеној 
дужности у два случаја, помагао суду у прибављању потребних доказа, достављао налазе и 
мишљења о сврсисходности тражене мере, до предузимања старатељске заштите, 
неодложног збрињавања  и предузимања мера породичне правне заштите.Ургентни смештај 
реализоаван је у хранитељске породице.Приликом покретања судских поступака, ЦСР  има 
искуства која упућују на ефикасност у погледу доношења судских одлука. 

 
Деца жртве насиља 
У извештајној години у односу на корисничку групу деце, деца су у највећем броју случајева 
жртве злостављања (8 деце) и то је више дечака (5) него девојчица(3) над којима је била 
примењена мера породично правне заштите, смештај у хранитељску породицу. 

 
Социо-материјално угрожене породице 
Реализација поступака у остваривању новчаних помоћи породице предстаља најобимнији 
сегмент ангажовања ЦСР, не само због броја породица (909 породица) које остварују ово 
право, већ и због потребе провере испуњености услова за стицање овог права.Од укупног 
броја корисника који су у извештајном периоду остварили право на новчану социјалну помоћ 
(849 корисника), највише је заступљена група одраслих (1109 корисника), а најмање група 
старих лица.Највише је породица са једним чланом, самачка домаћинства (404 самачких 
домаћинстава).Особа са инвалидитетом је било 124 лица а припадника ромске 
националности 717 лица. 

 
Услуге Центра које су се финансирале из буџета локалне самоуправе биле су једнократне 
новчане помоћи лицима која су се изненада нашла у стању социјалне потребе, односно у 
животној ситуацији коју не могу самостално да превазиђу.Укупан број датих једнократних 
помоћи у извештајном периоду односио се на помоћ у исхрани (163 лица), помоћ у 
трошковима сахране (20 лица), помоћ у трошковима превоза (18 лица), помоћ код 
елементарних непогода (3 лица), помоћ код лечења (2 лица) као и друге врсте материјалне 
помоћи као што је помоћ у натури-огревног дрвета (600 лица), субвенције за струју (173 
лица), бесплатни оброк (430 лица ), помоћ новорођеној деци код набавке млека и лекова код 
свих корисника (166 лица). 

 
Од укупног броја корисника који су остварили право на друге врсте материјалне помоћи 
особа са инвалидитетом је било 21 лице а припадника ромске националности 241 лице. 

 
У структури породица које добијају једнократне помоћи као и друга материјална давања, јесу 
делом и  породице које и иначе користе новчане социјалне помоћи.Број евидентираних 
породица које су добиле помоћ је знатно повећан у односу на претходне године. 
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Жртве трговине људима 
У извештајном периоду у ЦСР није евидентирано ни једно лице жртве трговине људима. 
 
Особе са инвалидитетом 
Особе са инвалидитетом се налазе на евиденцији центра за социјални рад по основу 
коришћења одређених услуга.У односу на старосну структуру највише је заступљена група 
деце (152 лица и одраслих лица (125) док је мањи број  старијих  (98 лица) као и младих (34 
лица), више је особа мушког пола (213) у односу на женски пол (196). 
Према врстама тешкоћа,  најчешће су заступљена интелектуална оштећења осим код старих 
код којих су присутна вишеструка оштећења. Особама са инвалидитетом пружене су 
различите услуге и мере породично правне заштите и то: додатак на туђу негу и помоћ (95 
лица), увећани додатак за туђу негу и помоћ (82 лица), право на оспособљавање за рад (31 
лице), мере заштите од насиља у породици (3 лица), старатељство (96 лица), привремено 
старатељство (3 лица), мере надзора над вршењем родитељског права (1 лице), смештај у 
породици (29 лица), смештај у установи социјалне заштите (47 лица). 

 
Корисници-припадници ромске заједнице 
Припадници ромске националности у извештајној години били су обухваћени мерама 
породично правне  заштите и заштите од насиља (32 лица). 
 
Бескућници, повратници и избегла и интерно расељена лица 
Према подацима којима располаже ЦСР, у извештајној години а ни у ранијем периоду, нису 
евидентирана лица бескућници, повратници, избегла и интерно расељена лица. 
 
Флуктуација посебно осетљивих гупа деце и младих 
У посебно осетљивој групи деце и младих корисника у извештајном периоду највише је било 
корисника права на новчану социјалну помоћ  (869 лица), мањи број је деце и младих са 
инвалидитетом (186 лица) и деце у сукобу са законом  (63 деце), деце жртве насиља је било у 
знатно мањем броју (15 деце), док деце и младих жртве трговином људима није било 
евидентирано. Укупан број посебно осетљивих група деце и младих (1133 лица) чини једну 
трећину укупног броја корсника у извештајној години. 
 
 
 

III ДЕО 
 
ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 

УСЛУГА 
 
Стручни послови ЦСР 
Послови процене и планирања 
Послови процене и планирања у извештајном периоду ЦСР је у највећем броју спровео у 
односу на корисничку групу деце док је наведених стручних поступака у односу на остале 
корисничке групе било у заступљено у истој мери. 
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Неодложне интервенције 
У ЦСР у последње време број неодложних интервенција расте (96 случаја). Најчешће се ради 
о интервенција у односу на одрасла лица али и друге чланове породице.Најчешће примењене 
услуге које ЦСР пружа су саветодавно терапијске услуге. 
 
Специјализовани послови 
Стручни радници ЦСР  у току извештајне године није био укључен у акредитоване програме: 
програм интензивне подршке породици, социо-едукативни програм и програме третмана. 

 
Супервизијски послови 
Супервизијски послови су се у извештајном периоду у ЦСР реализовали у односу на три 
водитеља случаја.Извештаји о напретку водитеља случаја као и план одвијања супервизије за 
наредну годину, супервизор је сачинио почетком нове године. За наредну годину је планиран 
професионални развој над једним водитељем случаја који није прошао програм обуке за 
вођење случаја. 
У каснијем периоду извештајне године, у циљу подједнаке оптерећености водитеља случаја 
предметима, један стручни радник ангажован је на рад са корисницима којима је неопходна 
материјална подршка док су заштиту деце и младих као и заштиту одраслих и старих 
преузела два водитеља случаја а у односу на рад супервизора који је уједно и водитељ 
случаја није дошло до промена у преузимању рада са корисницима, 
Прерасподелом послова постојала је намера да се обезбеди квалитетнији рад ради 
постизанаја бољег нивоа услуга и заштите најбољих интереса корисника,  
Тема индивидуалне супервизије у протеклом периоду је била преглед сваког појединачног 
случаја (103 случаја) за који је задужен водитељ као и израда плана активности за водитеља 
случаја за наредни период /идентификоване су конкретне активности које је потребно да 
предузме водитељ случаја да би остварио претходно постављени циљ/, 
Групна супервизија, се у току 2011.године спроводила у Центру за социјални рад са циљем 
усаглашавања ставова око увођења новог начина рада, новог начина за унапређење квалитета 
рада, бољих међуљудских односа, препознавања недостајућих знања, у извештајном години, 
било је одржано 13 групних супервизијских састанака. 
Број случајева у којима је супервизор био и члан тима је било 9 а случајева у којима је 
супервизор био водитељ случаја 226. 
 
Управно правни послови 
У извештајној години број решења/ закључака према врсти права која су се односила на 
сталне новчане помоћи (813), једнократне новчане помоћи (374), додатак за помоћ и негу 
другог лица (95), увећани додатак за помоћ и негу другог лица (82) и помоћ за 
оспособљавање за рад (22),  било  је укупно 1483.Решења којима је одбијен за признавање 
права (27), решења о обустави поступка (15), решења којима је престало право у поступку 
преиспитивања (55) чини мањи број. 
У односу на мере породичне правне заштите  у извештајној години било је обухваћено 13 
случаја, мере надзора над вршењем родитељског права , 2 случаја док је преиспитивања 
старатељске заштите било у 138 случаја. 
Изјављених жалби на решења органа старатељства није било у извештајној години.Није било 
ни жалби на решења органа стратељства другостепеном органу. 
Других правних послова у извештајној години је било укупно 347. 
Правна подршка/саветовање корисника, учешће у процени, планирању и реализацији мера је 
реализована у  76 случаја. 
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Налази и мишљења 
 
У извештајној години ЦСР је доставио мишљења и другим институцијама и организацијама 
(247 извештаја).Сарадња је највише била заступљена са установама социјалне заштите и 
васпитно образовним установама. 
Налаза и мишљења по захтеву суда који се односе на децу у извештајном периоду било је 164 
до је налаза и мишљењаа по захтеву суда у поступцима који се односе на младе, одрасле и 
старије било 47. 
 
Обезбеђење локалних услуга 
 
Дневне услуге у заједници 
 
У извештајној години ЦСР је упутио 184 корисника на кориштењедневних услуга које су се 
финансирале из локалне самоуправе. 
 
Услуге подршке за самостални живот и саветодавно терапијске услуге 
 
У извештајној години ЦСР није пружао услуге подршке за самостални живот као ни 
саветодавно терапијске услуге. 
 
Аналитички рад-пројекти 
 
У току извештајне године ЦСР је спровео више пројектних активности. 
 
Центру за социјални рад је одобрен пројекат „Клуб за децу и младе са проблемима у 
понашању“ који је био реализован у оквиру Локалног плана акције за децу Општине 
Сента.Пројектом се планирао рад стручњака са децом и омладином са проблемима у 
понашању а циљ пројекта је била и превенција малолетничке деликвенције. Током рада са 
децом вршила се едукација деце о начину спровођења ненасилне комуникације, као и 
едукација о недопустивости насиља. Одобрена су средства у износу од 160.000,00динара. 
Центар за социјални рад је током 2011.године реализовао пројекат „Оспособљавање 
запослених за рад на језику средине“ који је финансирао Покрајински секретаријат за 
прописе, управу и националне заједнице, током којег је курс мађарског језика у трајању од 6 
месеци прошло троје запослених. Одобрена су средства у износу од 100.000,00динара. 
Центар за социјални рад је током 2011.године реализовао пројекат „Постављање табли са 
двојезичним натписом установа“ који је финансирао Покрајински секретаријат за прописе, 
управу и националне заједнице.  Одобрена су средства у износу од 80.000,00динара. 
Центру за социјални рад је одобрен пројекат „За сву децу“, у оквиру кога су ангажована 4 
персонална асистента, а радионицама су била обухваћена деца са сметњама у развоју и деца 
са проблемима у понашању. Пројекат је одобрен од стране Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију у износу од  300.000,00динара. 
Центар за социјални рад у Сенти је током  новембра и децембра 2011. године организовао 
хуманитарну акцију прикупљања средстава за обезбеђивање новогодишњих пакетића за 
социо-материјално најугроженију децу у Сенти и околним селима. Иако је сарадња локалних 
предузећа изостала, обезбеђено је укупно 570 новогодишњих пакета за децу из Сенте, 
Горњег Брега, Богараша, Кевија и Торњоша. 
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Закључци 
 
Услови 

 
Величина пословног простора ЦСР одговара стандардима, опрема ЦСРодговара захтевима 
редовне делатности.У обављању делатности, у ЦСР се поштују процедуре и стандарди 
одржавања.Целокупна оцена опремљености је задовољавајућа и даје предуслове 
професионлном обављању делатности ЦСР. У ЦСР је обезбеђено адекватно информисање 
корисника.На  побољшање услова рада у великој мери су утицала средства добијена путем 
пројеката.Обезбеђивање приступачности објекта ЦСР особама са инвалидитетом биће 
планирана у 2012. години.  
 
Корисници услуга ЦСР  
 
Број евидентираних корисника услуга центра за социјални рад је у току извештајне године је 
већи у односу на претходну годину и континуирано расте сваке године. 
Далеко су највећа група корисника ЦСР, посебно осетљива група, појединци и породице које 
имају проблем сиромаштва.Корисничка група одраслих је највише заступљена.Међу посебно 
осетљивим групама су и деца са инвалидитетом, деца  са поремећајима у понашању.Особе са 
поремећеним породичним односима доминирају у корисничкој групи одраслих док је и даље 
је највећи број занемарених особа и особа у ризику од занемаривања како код одраслих тако 
и старих. 
За права и услуге ЦСР које су се у складу са Законом финансирале из републичког  буџета, 
може се уочити највећи број корисника који су остварили права на новчану социјална давања 
док је примена других мера и услуга релативно непромењена у односу на претходну годиину. 
Услуге ЦСР које се финансирају из буџета локалне заједнице у динамичном су развоју и по 
врстама и по обиму у коме обухватају угрожено становништво.Значајан напредак у развоју 
услуга постигнут је за појединце и породице, пре свега за децу али и за друге као што су 
особе са инвалидитетом и старије особе иако су у знатно мањој мери.  
 
Сарадња са локалном самоуправом, другим институцијама у локалној самоуправи и 
другим институцијама у Републици 
 
Континуираним праћењем ЦСР локална самоуправа је уочила притисак становништва на 
ЦСР и разумела значај развоја ове установе.Присутна је сензибилисаност у разумевању 
потреба за унапређењем система социјалне заштите на локалном нивоу и у погледу 
реализације права из области социјалне заштите што је резултирало добром сарадњом између 
оснивача и ЦСР и заједничким улагањем напора у обезбеђивању материјалних и других 
могућности за ову делатност.Локална самоуправа настоји да пружа материјалну подршку 
центру ценећи остварени квалитет социјалног рада уз тежњу за развојем интегративне 
социјалне заштите. 
 
Тешкоће 
 
Неповољне друштвене промене (велики број незапослених, неуспелих приватизација 
појединих предузећа, стечајни поступци), социјална угроженост становника, стални пораст 
броја корисника као и пораст броја облика, мера и услуга социјалне заштите, разуђеност 
терена, двојезичност,чиниоци су који у великој мери утичу на квалитет рада. 
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Потребе 
 
За реализовање психосоцијалних програма у погледу решавања проблема свих корисничких 
група неопходно је лиценцирање стручних радника. 
Обука једног стручног радника у погледу вођења случаја планирана је за период у 
2012.години пошто у претходној години није дошло до реализације обуке. 
 
Због  повећања броја корисника у ЦСР, постоји потреба за пружањем квалитетније заштите 
корисника као и повећањем броја стручних радника.  
 
                                                                           ДИРЕКТОР 
                                                                              Милијана Поповић с. р. 
 

 

 
220. 
 

На основу члана 21. става 1. тачке 4. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, бр.: 42/91 и 71/94), члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачки 9., 22. и 28. Статута општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 7. става 2. алинеје 7. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад („Службени лист општине Сента“ бр. 9/2011), Скупштина општине 
Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године донела је 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
СЕНТА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
I. 
 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад Сента за 2012. годину, 
којег је усвојио Управни одбор установе дана 5. марта 2012. године. 
 

II. 
 

Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 551-3/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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О б р а з л о ж е њ е : 
 
Према члану 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.: 
42/91 и 71/94) управни одбор доноси програм рада установе. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и члану 46. став 1. тачка  9. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом.   
 
Према члану 46. став 1. тачка  22. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011) Скупштина општине, у складу са законом разматра извештај о раду и даје 
сагласност на програм рада корисника буџета. 
 
Према члану 46. став 1. тачка  28. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом разматра и усваја годишње извештаје о 
раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 
власник Општина. 
 
Према члану 7. став 2. алинеја 7. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад („Службени 
лист општине Сента“ бр. 9/2011) Скупштина општине даје сагласност на програм рада 
Центра. 
 
У допису датиранмо на дан 06. 02. 2012. године директорица Центра за социјални рад, 
Милијана Поповић доставила је Општини Сента Програма рада Центра за социјални рад 
Сента за 2012. годину која је пристигла дана 09. 03. 2012. године. Дана 12. 03. 2012. године 
Oдељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента 
затражило је од установе да програм рада установе за 2012. годину проследи и на мађарском 
језику, у складу са одредбом члана 5. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, број 5/2011) којим се регулише да на територији Општине у службеној употреби је 
српски језик и ћириличко писмо, као и мађарски језик и његово писмо и одредбом из члана 3. 
Пословника Скупштине општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 12/2008) 
којим је прописано да у раду Скупштине у службеној употреби су српски језик и ћирилично 
писмо и мађарски језик и писмо. Текст Програма рада Центра за социјални рад за 2012. 
годину на мађарском језику пристигао је дана 05. 10. 2012. године. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупшина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о давању сагласности на 
Програм рада Центра за социјални рад Сента за 2012. годину и упутило је Скупштини 
општине Сента на разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за здравство и социјалну политику Скупштине општине Сента, донела је 
закључак као у диспозитиву.  
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  СЕНТА 
 

ПРОГРАМА РАДА  
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА ЗА 

2012.ГОДИНУ 
 

СЕНТА, 29. фебруара  2012. ГОДИНЕ 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СЕНТА ЗА 2012.ГОДИНУ 
 

1. Уводне напомене 
 
Програм рада Центра за социјални рад у Сенти за 2012.годину базира се на подацима из 
Извештаја о раду Центра за социјални рад у Сенти за 2011.годину. Програмом предвиђене 
активности усклађене су са Стратегијом развоја социјалне заштите, Стратешким планом 
развоја социјалне заштите  општине Сента за период 2009-2013.године, Стратегијом за 
смањење сиромаштва у Србији, Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ број  24/11) 
и осталим стратешким и планским документима у области социјалне заштите. 
 
Програм рада Центра за социјални рад у Сенти предвиђа активности у следећим областима и 
мерама социјалне зашптите: 
           1. Материјална давања 

2 .Породично-правна заштита 
3. Помоћ у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима 
4. Превентивне активности 
5. Интерперсонална сарадња 
6. Перманентно усавршавање стручног кадра у циљу унапређивања рада у области 
социјалне заштите 
7.Сарадња са медијима. 
 

Центар за социјални рад је установа социјалне заштите и орган старатељства, те се у свом 
раду позива на прописе који су одређени  Законом  о социјалној заштити ("Службени гласник 
РС", број 24/2011), Породичним законом ("Службени гласник РС", број 18/2005 и 72/2011), 
Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 
лица ("Службени гласник РС", број 85/2005, 11/10/2011), Закоником о кривичном поступку 
("Службени гласник РС", број бр. 70/2001 и 68/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 58/2004, 85/2005, 
115/2005, - др. закон, 49/2007, 20/2009 - др. закон и 72/2009), Закон о парничном поступку 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011), Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97 
и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010) и другим 
законима, као  и Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за 
социјални рад ("Службени гласник РС", број 59/2008, 37/2010, 39/2011 – др.правилник и 
1/2012 – др.правилник) и другим подзаконским актима.   
 
2. Материјална давања  подразумевају  право и  подршку појединцима и породицама 
угроженим сиромаштвом, како би се обезбедио минимум егзистенције најсиромашнијим 
категоријама становништва, као и особама са инвалидитетом и хронично оболелим особама. 
Ова делатност остварује се  путем: новчане социјалне помоћи права на туђу негу и помоћ и 
једнократне новчане помоћи. 
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Центар за социјални рад врши следеће активности: 
 

-успоставља систем прикупљања података (базе) о броју корисника социјалне заштите 
(о броју деце корисника социјалне заштите, дечије заштите, броју расељених и 
избеглих лица, ромске популације...) 
 
-покреће и подржава угрожене породице у процесу економског осамостаљивања 
 
-реализује поступке и процедуре за остваривање права 
 
-примењује јасне критеријуме за остваривање једнократне новчане помоћи 
 
-периодично редефинише  линију сиромаштва у складу са економским развојем и 
реалним могућностима локалне средине 
 

           -обезбеђује ефикаснију заштиту особа у ризику. 
 
Током 2011.године повећан је био  број захтева  за остваривање права на једнократне новчане 
помоћи. Због великог сиромаштва и незапослености очекује се пораст броја захтева за 
остваривање права на материјално обезбеђење и за остваривање права на једнократне 
новчане помоћи.   
 
3.     Породично-правна заштита односи се на: заштиту деце, заштиту одраслих, заштиту 
старих, заштиту породице, старатељство и привремено старатељство. Потребно је омогућити 
свој деци здрав и безбедан почетак живота, створити оптималне услове за развој сваког 
детета, створити ненасилну и подстицајну животну средину за одрастање деце, унапредити 
квалитет живота деце са посебним потребама, повећати степен безбедности деце, старих и 
болесних. 
 
Центар за социјални рад врши следеће активности: 
 
а) ради на заштити деце на смештају: 
 
-прикупља базу података о броју корисника овог вида заштите 
 
-реализује саветодавни рад и успоставља контакта са одвојеним родитељем 
 
-надзире вршење родитељског права 
 
-организује интеграцију у социјалну средину деце и омладине која долазе из установа 
 
-ради на успостављању трајних активности у циљу превенције малолетничке деликвенције 
(Клуб за децу са проблемом у понашању је пројектна активност која се финансира из 
средстава Локалног плана акције за децу општине Сента. Требало би обезбедити средства 
како би ова активност постала трајна.) 
 
-ради на промоцији хранитељства као пожељног облика заштите деце без адекватног 
родитељског старања 
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-ради на побољшању социјалне прихваћености деце са посебним потребама 
 
б) ради на заштити одраслих: 
 
-прикупља базу података о броју корисника овог вида заштите 
 
-даје подршку у виду помоћи у решавању конфликтних и поремећених породичних односа 
 
-спроводи програм туће неге и помоћи 
 
-спроводи програм заштите лица са посебним потребама кроз законске оквире и нормативе 
 
-радио на промоцији хранитељства и организовању едукације за специјално хранитељство 
 
         -ради на интитуционалном збрињавању корисника овог вида помоћи, или као део  
          герентолошког центра или у виду развоја међуопштинске услуге (усмерене     
          активности ка оснивању геронтолошког центра) 
 
ц) ради на заштити старих: 
 
-прикупља базу података о броју корисника овог вида заштите, по категоријама: број старих 
особа без породичног старања, број старих особа без средстава за живот, број старих 
душевно оболелих особа и број старих теже хронично оболелих особа 
 
-спроводи програм заштите у виду проналажења старатеља за ова лица, у виду материјалних 
давања 
 
-учествовује у спровођењу заштите у породици у смислу решавања породичних проблема, 
заштити од занемаривања и заштити од насиља 
 
-ради на организовању отворених облика заштите старих: специјалног старатељства, дневног 
боравка, помоћи у кући и сл. 
 
-ради на организовању институционалних облика збрињавања за полузависне и зависне старе 
кориснике 
 
-ради на успостављању герентолошког центра као регионалног центра који би одговорио на 
потребу институционалног збрињавања полузависних и зависних старих лица 
 
           -ради на промоцији хранитељства и специјализованог хранитељства. 
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д) ради на заштити породице: 
 
-прикупља базу података о броју корисника овог вида заштите 
 
-успоставља програме подршке породици 
 
-успоставља програме брачног и породичног саветовалиштва 
 
-ради на изградњи свести о значају проблема деце у сиромашним породицама 
 
-повећава способност родитеља корисника центра за задовољавање развојних потреба деце 
 
-ради на повећавању броја деце из ромске заједнице која завршавају школу 
 
-ствара безбедну, подржавајућу, ненасилну животну средину 
 
-ради на реализацији пројектни активности пројекта „Мобилни тим Центра за социјални рад 
у Сенти“ (Центру за социјални рад у Сенти је одобрен пројекат „Мобилни тим“ који се 
спроводи у партнерству са Полицијском станицом у Сенти. Чланови мобилног тима су пет 
стручних радника/радница Центра за социјални рад у Сенти и једна обучена консултанткиња 
СОС телефона) 
  
-сензибилише јавност за проблеме злостављања и занемаривања деце, са посебним освртом 
на пријављивање уочених случајева.  
 
е) ради на организовању старатељства и привременог старатељства 
 
-прикупља базу података о овом броју корисника 
 
-врши протективну улогу система 
 
-врши заштиту лица која нису у стању да заштите своје интересе 
 
-проверава личне карактеристике за обављање функције старатеља 
 
           -појачано ради на промоцији старатељства. 
 
Током 2012.године планира се успостављање и унапређење сарадње са невладиним сектором 
у циљу унапређења постојећих услуга у локалној заједници. 
Током 2012.године један радник Центра за социјални рад у Сенти би требало да прође обуку 
за водитеља случаја.  
Током 2012.године се планира континуирана едукација супервизора и свих стручних радника 
учешћем на акредитованим обукама.  
Центар за социјални рад континуирано прати конкусе и позиве за достављање предлоге 
пројеката. Приоритет за 2012.годину јесте унапређење породично-правне заштите, односно 
унапређење заштите деце, старих и породице. 
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4. Помоћ у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима односи се на 
пружање помоћи и неге старим, инвалидним и хронично оболелим лицима са намером 
обезбеђивања неопходних услова за њихов квалитетнији живот у природном окружењу. У 
кориснике услуга спадају: самачка стара домаћинства, породице са теже/тешко оболелим 
чланом домаћинства и особе са инвалидитетом.  Услуга Помоћ у кући старим, инвалидним 
и хронично оболелим лицима је током 2011.године  реализована преко пројектних 
активности, у виду дневног ангажовања запослених, 5 дана у недељи у одређеном броју сати. 
Дневно ангажовање по кориснику зависи од његових потреба, узимајући у обзир захтеве 
самог корисника. Аплицирањем на различите конкурсе обезбеђена су средства за наставак 
активности током прве половине 2012.године. Садржај услуге обухвата: помоћ у кући у 
обављању кућних послова и одржавању хигијене домаћинства, помоћ у набавци намирница, 
припремање хране, помоћ у одржавању личне хигијене, помоћ у кретању и коришћењу 
ресурса у локалној заједници, помоћ у набавци прописаних лекова, помоћ у подстицању 
свакодневних активности, обилазак и социјални контакти.  
 
Током 2012.године требало би обезбедити средства за одржање услуге Помоћ у кући. Услугом 
би требало обухватити не само старе и оболеле особе, већ и децу са сметњама у развоју. 
 
Током 2012.године требало би радити на: 

1. успостављању и унапређењу сарадње са невладиним сектором у циљу унапређења 
постојећих услуга у локалној заједници 

2. успостављање и унапређење сарадње са Домом здравља и Општом болницом у сенти 
у циљу унапређења постојећих услуга у локалној заједници 

3. медијској промоцији услуге 
4. медијској промоцији ефеката пружања услуге 
5. континуираној детекцији старих људи и деце која имају потребу за овим видом 

подршке и повећању обухвата корисника 
6. континуираној едукацији запослених у служби помоћи у кући. 

 
5. Превентивне активности  су активности које се реализују путем јавних трибина и 
писаних и електронских медија у циљу информисања грађана о природи неких проблема као 
и о могућностима њиховог решавања. 
У циљу што ефикаснијег спровођења ових активности Центар за социјални рад би током 
2012.године требало да конкурише са пројектима о подизању свести јавности о актуелним 
проблемима а такође ради на: 

-изради превентивних планова у оквиру различите проблематике 
-међусекторски планира ове активности 
-обезбеђује континуирану едукацију стручних особа, како за новине у садржајима тако 
и за примену нових метода 
 

Током 2012.године планира се реализација пројекта који за циљ има превенцију насиља код 
деце и рад са децом која имају проблем у понашању. 

 
6.          Интерперсонална сарадња подразумева формализацију интерсекторске сарадње 
кроз потписивање протокола о сарадњи и то са: просветом, са цивилним сектором, 
здравством и са полицијом. На иницијативу Центра за социјални рад у Сенти, а полазећи од 
надлежности појединих државних органа, институција и органа локалне самоуправе – 
учесника протокола, у спровођењу заштите од насиља у породици, као и Стратегије за 
заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у Аутономној 
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Покрајини Војводини за период од 2009. до 2013. године, 30.09.2009. године је потписан 
Протокол о сарадњи 11 установа (организација, институција) које активно учествују у 
препознавању и борби против насиља у породици. Као резултат дефинисана су правила 
сарадње, дефинисана су права и обавезе потписника Протокола о сарадњи. Ради ефикаснијег 
спровођења овог програма требало би радити на усклађивању у планирању, на отворености 
за партнерско ангажовање, на усклађивању интереса и интересовања, на унапређивању знања 
и вештина о томе како удружити могућности, капацитете и ресурсе како би дошли до 
задовољних корисника. Потребно је радити на јачању капацитета социјалних актера у 
знањима и вештинама, конструктивна комуникација, тимски рад, партнерство, преговарање и 
заступање. 
Током 2012.године планира се унапређење интерресорне сарадње,са нарочитим акцентом на 
сарадњу са невладиним организацијама, са васпитно-образовним и здравственим установама, 
као и унапређење међуопштинске сарадње и размене добре праксе. 
 
7. Перманентно усавршавање стручног кадра у циљу унапређивања рада у области 
социјалне заштите  је императив квалитетног стручног рада, примене нових облика, метода 
и техника рада, те би стога требало континуирано радити на усавршавању и едукацији 
запослених у Центру за социјални рад. 
 Током 2012.године један радник Центра за социјални рад у Сенти би требало да прође обуку 
за водитеља случаја.  
Током 2012.године се планира континуирана едукација супервизора и свих стручних радника 
учешћем на акредитованим обукама. 
Током 2012.године се планира континуирана едукација запослених у служби помоћи у кући. 
 
8. Сарадња са медијима се односи на информисаност већег броја људи о важним питањима 
и активностима путем штампаних и електронских медија. Рад на овом програму омогућио би 
упућивање на остваривање неких од права корисника, упознавање са конкретним ситуацијама 
у локалној заједници, могућност едукације грађана, рад на промовисању права и могућности 
одређених група корисника, рад на смањењу расне и социјалне дискриминације, подизање 
нивоа свести и рад на разбијању заблуда грађана о инвалидности и могућностима и 
способностима особа са инвалидитетом... 
Центар за социјални рад је још током 2010.године унапредио сарадњу са медијима. Значајан 
број активности је пропраћен професионалним односом медија према раду Центра. Наставак 
сарадње остварен је током 2011.године, а унапређење праксе се планира и за 2012.годину. 
У циљу што ефикаснијег спровођења овог програма, на основу члана 39. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 57/04 и 
140/09) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени 
гласник РС» број 57/05)   Центар за социјални рад редовно ажурира Информатор о раду 
Центра за социјални рад у Сенти. Информатор о раду Центра за социјални рад у Сенти је 
доступан у штампаној форми сваког радног дана у просторијама Центра, на адреси Змај Јове 
Јовановића 37, 24400 Сента, и у електронском облику на официјелном сајту општине Сента. 
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9. Унапређење услова рада 
 
Током 2012.године планирана је изградња приступних рампи за особе са телесним 
инвалидитетом које су у инвалидским колицима, како би несметано могле да приступе 
просторијама Центра за социјални рад у Сенти.  
 
Током 2012.године требало би изградити и тоалет за особе са  телесним инвалидитетом које 
су у инвалидским колицима. 
Током 2012.године требало извршити мање радове унутар објекта Центра за социјални рад 
(замена врата, прозора, кречење). 
 
10.        Закључно разматрање   

Центар за социјални рад планира реализацију многих пројеката ради унапређења свог рада и 
ради унапређења квалитета живота својих суграђана. Реализација пројектних активности 
зависи од средстава која ће бити одобрена. Планирање у области социјалне заштите је врло 
неизвесно и тешко, јер је пракса у низу претходних година показала да је реализација многих 
планираних активности изостала услед недостатка материјалних средстава. Из тих разлога ће 
део активности бити усмерен и на планирање и реализацију пројектних активности. 

У Сенти, 29.фебруара 2012.године         
                                                                                                                          Директор 
                                                                                                     Милијана Поповић с. р. 
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221. 
 

На основу члана 21. става 1. тачке 1. Закона о јавним службама („Сл. Гласник 
Републике Србије“, бр.: 42/91 и 71/94), члана 53. става 2. и члана 57. става 1. алинеје 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), члана 7. става 1. тачке 1., члана 10. става 1. тачке 1. и члана 19. Одлуке о 
оснивању Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 
1/92 и 7/2011) Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године 
донела је 
 

 З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
О ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТАТУТ ДДЕЕЧЧЈЈЕЕГГ  ВВРРТТИИЋЋАА  „„ ССННЕЕЖЖААННАА--

HHÓÓFFEEHHÉÉRRKK EE““  У  СЕНТИ 
 

I. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти, који је Управни 
одбор установе донео на својој седници одржаној дана 14. 05. 2012. године. 
 

II. 
 

Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 60-1/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) установа има статут. Статут је основни општи акт 
установе, којим се ближе уређује организација, начин рада, управљање и руковођење у 
установи, поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права детета и 
ученика, заштите и безбедности деце, ученика и запослених и мере за спречавање повреда 
забрана утврђених овим законом, начин објављивања општих аката и обавештења свих 
заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са законом. 
 
Према члану 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама („Сл. Гласник Републике Србије“, 
бр.: 42/91 и 71/94) управни одбор установе доноси статут. 
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Према члану 57. став 1. алинеја 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), и члану 10. став 1. тачка 1. Одлуке о 
оснивању Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 
7/2011 и 11/2011) управни одбор установе доноси статут, правила понашања у установи и 
друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова, док 
према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007) и према члану 46. став 1. тачка  10. Статута општине Сента („Службени лист 
општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,  организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Према члану 7. став 1. алинеја 1. Одлуке о оснивању Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у 
Сенти („Службени лист општине Сента“ бр. 7/2011 и 11/2011) Скупштина општине Сента 
даје сагласност на Статут Установе, статусне промене, промену делатности и почетак и 
завршетак радног времена у Установи док према члану 19. исте Одлуке обавезује се Дечији 
вртић  "Снежана-Hófеhérkе"  у Сенти да у року од 30  дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке усагласи статут, организацију и начин рада са овом Одлуком, Законом о основама 
система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.  
 
Дана 31. 01. 2012. године тадашњи директор Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти 
доставила је Скупштини општине Сента молбу за усвајање Статута установе који је донет од 
стране управног одбора установе дана 30. 01. 2012. године. Како је Одељење за општу 
управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента установило да текст 
Статута установе врви од непрецизности и неправилности (и са формално-правног а и са 
суштинског аспекта), због којих није могуће његово прослеђивање у скупштинску 
процедуру, дана 08. 03. 2012. године исти је враћен установи са захтевом да се споменуте 
грешке исправе. 
 
Дана 14. 05. 2012. године Управни одбор Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти донео 
је Статут установе који је достављен Скупштини општине Сента ради давања сагласности. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупшина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Закључка о усвајању Статута Дечјег 
вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти и упутило је Скупштини општине Сента на разматрање 
и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбор за статут и нормативна акта и Одбора за образовање и спорт Скупштине 
општине Сента, донела је закључак као у диспозитиву.  
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 На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези члана 47. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени Гласник РС” бр. 72/2009 и 52/2011), као и на основу 
члана 7. став 1. алинеја 1. и члана 19. Одлуке о оснивању Дечјег вртића“ Снежана-Hófehérke“ 
у Сенти („Службени лист општине Сента” бр. 7/2011), управни одбор Дечјег вртића 
„Снежана-Hófehérke” из Сенте, на седници одржаној дана 14. маја  2012. године, донео је 
 

С Т А Т У Т 
 

ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE” 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

      Члан 1. 
 
 Овим статутом уређује се организација, начин рада Дечјег вртића „Снежана-
Hófehérke” из Сенте (у даљем тексту:установа), управљање и руковођење, остваривање 
делатности, поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права детета, 
заштите и безбедности деце и запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених 
законом, начин објављивања општих аката, обавештавање  свих заинтересованих страна о 
одлукама органа установе, као и друга питања у складу са законом.  
 
      Члан 2. 
 
 Установа је правно лице које обавља васпитно-образовну  делатност односно послове 
јавне службе којом се остварују права грађана  у складу са Уставом Републике Србије, 
Законом о основама система образовања и васпитања ( у даљем тексту: Закон), Законом о 
предшколском васпитању и образовању (у даљем тексту: посебан Закон) и овим статутом. 
   

Члан 3. 
 

 Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности 
васпитања и образовања у складу са законом. 
 
       
 

Члан 4. 
 
 Установа остварује васпитно-образовну  делатност реализацијом  предшколског 
програма, у складу са општим основама предшколског васпитања и образовања, у трајању 
прописаним законом. 
 
      Члан 5. 
 
 Установа остварује васпитно-образовни рад на српском и на мађарском језику. 
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      Члан 6. 
 
 Установа је основана oдлуком Општине Сента (Службени лист  општине Сента“, бр.  
07/2011) од 13.06.2011. године и уписана у судски регистар код Трговинског суда у 
Суботици,                                                  Решењем бр. ______ од ____________, за обављање  
претежне делатности - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ (шифра 85.10).  
  

Члан 7.    
 

Назив установе је: Дечји вртић „Снежана-Hófehérke“. 
Седиште установе је у Сенти, ул. Златне греде бр.7. 
У установи се образују следеће организационе јединице: 

 
     1.  орг. јед.  „Дуга-Szivárvány”  ул.  Златне греде 7.                       Сента   

     2.  орг. јед.  „Пингвин-Pingvin”           ул.  Кеј тисин цвет бб                 Сента   

     3.  орг. јед.  „Бамби-Bambi”                  ул.Кеј. Др.Зорана Ђинђића бб      Сента   

     4.  орг. јед.  „Перјаница-Bóbita”           ул. Максима Горког 40.                Сента   

     5.  орг. јед.  „Красуљак-Százszorszép”  ул.Јожеф Атила 46.                  Сента   

     6.  орг. јед.  „Бела радa-Margaréta”       ул. Охридска 41.                    Сента   

     7.  орг. јед.  „Маслачак-Pitypang”         ул.Фехер Ференца бб                    Сента   

     8.  орг. јед.  „Сеница-Cinege”                ул. Велики сокак 58/а         Горњи Брег  

     9.  орг. јед.  „Запећак-Kuckó”                ул. Маршала Тита бб          Богараш 
                

    10. орг. јед.  „Дивљи цвет-Vadvirág”     ул.  Кошут Лајош 6.                      Кеви    

    11. орг. јед.  „Лептир-Pillangó”               ул. Дожа Ђерђ 22.                     Торњош  

 
Установа, уз сагласност Министарства просвете, има издвојено одељење у 

- Горњем Брегу 
- Богарaшу 

- Торњошу 

- Кевију.  

Издвојено одељење нема својство правног лица.  
     

Члан 8.  
 
Одлуку о промени назива или седишта установе доноси управни одбор, уз сагласност 

Покрајинског секретаријата за образовање. 
Установа не може да врши статусне промене, промену назива или седишта у току 

наставне године.       
Установа може стећи статус модел центра у складу са законом.       
                                . 
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Члан 9. 
 
 Установа има печат и штамбиљ. 
 Печат установе је округлог облика, пречника 32мм, односно 40мм до 60мм са кружно 
исписаним текстом . 

Текст печата и штамбиља исписан је на српском језику ћириличним писмом и на 
мађарском језику, као језику мађарске националне мањине.  

 
Дечји вртић „Снежана-Hófehérke” Сента  п.о. 
 
Снежана-Hófehérke Óvoda Zenta t.f. 

  
Печатом  се  оверава веродостојност јавне исправе коју издаје установа, употребљава 

се у правном промету за финансијско пословање и за оверу потврда, уверења и других 
писмена које установа издаје деци и запосленима. 

Установа има и мали печат правоугаоног облика који се користи приликом уноса 
података у радне књижице запослених у установи. 
 Штамбиљ установе је правоугаоног облика, величине 54 мм, са водоравно исписаним 
истоветним текстом  као и печат, са додатком простора за податке броја деловодног 
протокола и датумом. 
 
      Члан 10. 
 
 Директор установе је одговоран за издавање, руковање и чување печата. 
 Директор установе може овлашћењем поверити руковање печатима секретару или 
другом лицу, које је дужно чувати печат на начин који онемогућава неовлашћено коришћење 
истог и његову злоупотребу. 
 Печат и штамбиљ се после употребе чувају закључани. 
 
      Члан 11. 
 

Средства за рад установе обезбеђују се у складу са законом и финансијским планом 
установе. 

Плате запослених одређују се у складу са законом и финансијским планом установе. 
Установа стиче средства из буџета, продајом производа или пружањем услуга из 

проширене делатности, као и из других извора, у складу са законом и општим актима. 
Стечена средства или средства која стекне установа, укључујући земљиште и зграде  

јесу у јавној својини и користе се за обављање њене делатности . 
 
     

Члан 12. 
 
Установа у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и за 

своје обавезе одговара својим средствима и имовином. 
Установа има подрачуне у складу са Законом о буџетском систему, који се води код 

управе за трезор. 
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Члан 13. 
 
Установу заступа и представља директор. 
Директор може писменим пуномоћјем пренети на друга лица одређена овлашћења за 

заступање установе, а које се може у свако доба опозвати. 
      
     Члан 14. 
 
Установа има своју аутономију  која подразумева право на: 
-доношење статута, програма васпитања и образовања, развојног плана, годишњег 

програма рада установе и правила понашања у установи; 
-доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача и 

стручних сарадника; 
-самовредновање рада установе; 
-избор запослених и представника запослених у управни одбор и стручне органе; 
-уређење унутрашње организације и рада стручних орагана; 
-начин остваривања сарадње са другим установама из области здравства, социјалне и 

дечије заштите, јавним предузећима, привредним друштвима и другим ораганизацијама ради 
остваривања права деце и запослених. 

 
     Члан 15. 

 
Установа води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са посебним 

Законом. 
Приликом коришћења података мора се водити рачуна о заштити података о 

личности. 
 
     Члан 16. 
 

 Установа је дужна да донесе: 
- правила понашања којима се регулишу међусобни односи деце, запослених и 

родитеља; 
- да пропише и спроводи  мере, начин и поступак заштите и безбедности деце за 

време боравка у установи и док трају друге активности које установа организује; 
- да забрани активности које се односе на  кршење забране дискриминације, забране 

насиља, злостављања и занемаривања, као и на забране страначког ораганизовања 
и деловања у складу са Законом. 

 
      Члан 17. 
 
 Установа има право да се повезује са другим установама васпитања и образовања  у 
струковна удружења а ради унапређивања васпитања и образовања. 

Васпитачи и стручни сарадници могу да се повезују у стручна друштва. 
 
      Члан 18. 
 
 Остваривање права, обавеза и одговорности запослених у установи ближе се уређује 
Законом, посебним Законом, другим законима, колективним уговором, уговором о раду и 
другим општим актима. 
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II. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
  

Члан 19. 
 
 Основна-претежна делатност установе је васпитно-образовна делатност, која се 
састоји у васпитању и образовању   деце предшколског узраста ( деца узраста од шест месеци 
до поласка у школу), а којом се обезбеђује остваривање законом утврђених општих исхода и 
стандарда образовања и васпитања и стацање знања, вештина и вредносних ставова који 
доприносе развоју и успеху деце, њихових породица, заједнице и друштва у целини. 
 Установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-
здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста а може да остварује и 
посебне предшколске програме, однодно прилагођене програме за децу са сметњама у 
развоју и друге програме у складу са законом. 
 
    Делатност Установе је: 
 

Претежна и главна делатност установе је 85.10 – предшколско образовање. 

 
  85.1  

85.10    Предшколско образовање 
 
    Обухвата: 
    -предшколско образовање које претходи основном образовању 
  Предшколско образовање је почетна етапа организованог подучавања које је 
доступно деци од 6 месеци до 6 и по година, до поласка у школу. Припремни предшколски 
програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном 
трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу, чиме се омогућава деци 
да премосте разлике између породичниг и школског окружења. 
 
  Не обухвата: 
- дневно чување деце и бригу о њима, дел. 88.91 
 
Допунске делатности установе су: 
 
 
     56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
 

Обухвата припремање и сервирање хране гостима било да бивају послужени за 
столом или да се сами послужују изложеним јелима, било да обедују припремљене 
оброке у објекту, да их носе са собом или да им се они достављају. Укључено је и 
припремање и послуживање хране за непосредно конзумирање из моторних и осталих 
возила. 

 
Обухвата активности: 
 

- ресторана 
- кафетерија 
- ресторана брзе хране 
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- ресторана са услугом „за понети“ 
- покретних колица за продају сладоледа 
- покретних колица са храном 
- припремања хране на пијачним тезгама 
- ресторана и барова повезаних са саобраћајем када их обављају одвојене јединице 
 

Не обухвата: 
- продају хране посредством аутомата, дел. 47.99 
- припремање и достављање хране на основу концесије, дел. 56.29 
 

 56.2  
         56.21 Кетеринг 
 
 Обухвата пружање услуга припремања и послуживање хране  на основу уговорних 
аранжмана са потрошачима и на локацији назначеној од стране потрошача, и то за одређене 
прилике. 
  Не обухвата. 

- продају лако кварљиве хране намењене за препродају, дел. 10.89 
- трговину на мало лако кварљивом храном, дел. 47 
 

88.9 
       88.91     Делатност дневне бриге о деци 
   
  Обухвата: 
  - дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак деце са 
посебним потребама 
  

88.99   Остала непоменута социјална заштита без смештаја 
 

Обухвата: 
- социјалне, саветодавне, здравствене услуге, услуге избеглицама, услуге упућивања и 

медицинске и сличне услуге које се пружају лицима и њиховим домовима или другде од 
стране државних или приватних организација за помоћ у случају несреће и домаћих или 
локалних орагнизација за самопомоћ, као и специјалиста који пружају саветодавне услуге: 

- активности социјалног усмеравања деце и омладине 
- усвајање, активности за спречавање насиља над децом и осталим лицима 
- консултовање у вези са вођењем породичног буџета, брачно и породично саветовање, 

савети у вези са кредитом и дуговањем 
- активности у ужој и широј заједници (месној заједници, насељу и сл.) 
- помоћ жртвама несреће, избеглицама, емигрантима и другима, укључујући 

привремена или трајна склоништа за њих 
- професионална рехабилитација и стручно оспособљавање незапослених лица уз 

ограничење у образовању 
- утврђивање испуњености критеријума за примање социјалне помоћи, додатака за 

станарину или исхрану 
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- дневне установе за бескућнике и осталих социјално угрожених група 
-добротворне активности (нпр. прикупљање средстава) и остале активности подршке 

социјалног рада 
 
Не обухвата: 
- финансирање и управљање фондовима обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30 
- активности сличне описаним у овој групи, али са смештајем, дел. 87.90 

 
Члан 20. 

 
Установа може да обавља проширену делатност која је у функцији васпитања и 

образовања под условом да не омета обављање делатности васпитања и образовања. 
Проширена делатност установе може да буде давање услуга, производња, продаја и 

друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем 
обављању васпитања и образовања. 

Одлуку о проширењу делатности доноси управни одбор уз сагласност Покрајинског 
секретаријата за образовање а мора да садржи план прихода и издатака за обављање 
делатности, начин ангажовања деце и запослених, начин располагања и план коришћења 
остварених средстава. 

 
Члан 21. 

 
У спровођењу друштвене бриге о деци установа врши следећа јавна овлашћења, 

односно обавља следеће делатности: 
- негу деце којом се обезбеђује правилан психофизички раст и развој детета; 
- обезбеђивање хигијенских услова и прилагођавање организације дневног 

боравка деце узрасту и животу детета у породици; 
- исхрану деце усклађену са потребама одговарајућег узраста ради 

обезбеђивања правилног раста и развоја уз праћење и примену савремених 
научних достигнућа; 

- васпитање и образовање деце којим се обезбеђује складан психофизички 
развој детета, емоционални и вољни развој, друштвено  морални развој, 
интелектуални развој, социјализација и припрема детета за полазак у 
школу; 

- oчување и унапређење здравља деце праћењем здравственог стања, 
спречавањем и раним откривањем поремећаја или застоја у развоју, 
благовременом корекцијом, лечењем и рехабилитацијом, а нарочито у 
зубно здравственој заштити и отклањању сметњи у ходу, држању и говору; 

- организовање одмора и рекреације за децу предшколског узраста; 
-    организовање разних садржаја из области културе и дечјег стваралаштва. 
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III. O СТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
ПРОГРАМИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

     
     Члан 22. 
 
Установа обавља васпитно - образовни рад на основу  програма васпитања и 

образовања а у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања. 
Основе програма васпитања и образовања садрже: основе програма неге и васпитања 

деце узраста од шест месеци до три године, основе предшколског васпитања и образовања 
деце од три године до поласка у школу, укључујући основе припремног предшколског 
програма. 

 
   1. ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 
     Члан  23. 
 
Предшколски програм садржи податке о установи и њеном окружењу, врсти и 

трајању програма васпитно-образовног рада, других облика рада и услуга, облике сарадње са 
породицом и локалном заједницом, начине остваривања принципа и циљева васпитања и 
образовања, као и начине праћења и самовредновања рада предшколске установе. 
 Предшколским програмом разрађују се и начини развијања индивидуалног приступа у 
остваривању васпитно-образовног рада ради пружања додатне подршке деци, посебно деци 
са сметњама у развоју,  деци из угрожених средина уз уважавање потреба деце. 

    
 
     Члан 24. 
 
Предлог предшколског програма припрема васпитно-образовно веће које доставља на 

мишљење савету родитеља. 
Предшколски програм доноси управни одбор установе уз сагласност Скупштине 

општине Сента као оснивача, на неодређено време и објављује се на огласној табли установе 
а  мења се по потреби ради усаглашавања са насталим променама.   

     Члан 25. 
 
У оквиру предшколског програма остварују се редовни програми васпитно-

образовног рада у целодневом трајању - 10 сати дневно ( за децу јасленог узраста, за 
обданиште и за децу у припремном предшколском програму) и полудневном трајању од 
4 -5 сати дневно (за обданиште и за децу у припремном предшколском програму). 

Предшколски програм обухвата :васпитно-образовни рад и програм неге са децом 
узраста од шест месеци до три године старости ( јаслице), васпитно-образовни рад са децом 
узраста од три године до пет и по година ( обданиште) и за децу узраста од пет и по до шест 
и по година, односно до поласка у школу ( припремни предшколски програм). 

У оквиру предшколског програма могу да се остварују и други посебни и 
специјализовани програми, у складу са потребама и интересима деце, а према  могућностима 
установе и Општине Сента. 
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2. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 
 
           Члан 26. 
 
Припремни предшколски програм јесте део редовног програма у целодневном или 

полудневном трајању за децу узраста од 5,5 до 6,5 година, односно до поласка у школу, који 
остварује васпитач у трајању од  четири сата дневно, најмање девет месеци, у складу са 
Законом. 

 
3. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 
                     Члан 27. 
 
Установа доноси индивидуални образовни план за дете коме је услед социјалне 

ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка  у 
образовању и васпитању. 

Индивидуално образовни план доноси  педагошки колегијум на предлог стручног 
тима за инклузивно образовање, а спроводи се уз претходну сагласност родитеља односно  
старатеља детета. 
 

          4. РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 
             Члан  28. 
 
Установа је дужна да донесе развојни план. 
Развојни план установе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете 

у остваривању васпитно - образовног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила 
за вредновање планираних активности  и друга питања од значаја за развој установе . 

Развојни план доноси управни одбор установе на предлог стручног тима за развојно 
планирање на период од три године. 

 
    5. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
 
     Члан 29. 
 
Годишњи план рада установе доноси управни одбор у складу са школским 

календаром, развојним планом и предшколским програмом најкасније до 15. септембра 
текуће године. 

Годишњим планом рада утврђује се време, место, начин и носиоци свих активности у 
остваривању програма васпитања и образовања. 

 
 
   IV. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 
           Члан 30. 
 
Установа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, у 

складу са законом, оснивачким актом и овим статутом. 
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1. УПРАВНИ ОДБОР 
 
     Члан 31. 
 

 Орган управљања у установи је управни одбор. 
 Мандат управног одбора траје четири године, а новоизабраном члану мандат траје до 
истека мандата управног одбора. 
 Поступак за именовање чланова управног одбора покреће се најмање два месеца пре 
истека мандата претходно именованих чланова управног одбора. 

      
Члан 32. 

 

 Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника. 

 Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Сента, а 
председника управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова 
управног одбора. 

 Управни одбор чине по три представника запослених, родитеља и оснивача. 

 Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже васпитно-образовно веће, а из 
реда родитеља савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

 Уколико се у установи у већини одељења васпитно-образовни рад изводи на језику 
националне мањине или у складу са законом којим се уређују надлежности националних 
савета националних мањина, утврђено да је установа од посебног значаја за националну 
мањину, национални савет националне мањине предлаже три члана - представника локалне 
самоуправе у управни одбор.  
      Члан 33. 

 

За чланове управног одбора не може да буде предложено ни именовано лице: 
-које би могло да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката ; 
- чији су послови, дужност или функције неспојиви са обављањем послова члана  
управног одбора ; 
- које је већ именовано за члана  управног одбора или за директора друге образовно-
васпитне установе; 
- које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, или које је осуђено за: 
кривично дело насиља у породици, одузимање малолетниог лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и лице  за које 
је  у складу са законом утврђено дискриминаторско понашање. 
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     Члан 34. 
 

 Седници управног одбора присуствује и учествује у раду, без права одлучивања 
представник синдиката. 

Управни одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје 
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; 

2) доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја 
извештаје о њиховом остваривању; 

3)  учествује у самовредновању установе по појединим областима вредновања 
сваке године, а сваке четврте или пете године у целини; 

4) разматра извештај о самовредновању квалитета рада установе коју подноси 
директор; 

5) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 
6)  доноси финансијски план установе  у складу са законом; 
7) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун и извештај о извођењу 

екскурзија, односно активности  у природи; 
 

8) расписује конкурс и бира директора; 
9) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева васпитања и 

образовања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 
рада и  остваривање васпитно-образовног рада; 

                      10) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању; 

11) одлучује  о жалби, односно  приговору на решење директора;   
12)  обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и овим 

статутом. 
 

   Члан 35. 

 

Чланови управног одбора одговорни су за обављање послова из своје надлежности у 
складу са законом, као и  за благовремено доношење и спровођење одлука из своје 
надлежности Скупштини општине Сента као оснивачу. 

 

   Члан 36. 

Управни одбор ради и одлучује на седницама. 

Седницу сазива и њоме руководи председник, а у његовом одсуству заменик 
председника. 
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        Члан 37. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

   За почетак рада потребно је да постоји кворум - присуство већине од укупног броја 
чланова. 

 Начин рада управног одбора ближе се уређује Пословником о раду управног одбора. 

 
     Члан 38. 
 
О раду управног одбора води се записник, који потписују председник и записничар, а 

који се верификује на наредној седници рада управног одбора. 
 
 

      Члан 39. 

 Министар именује привремени орган управљања установе ако председника и чланове 
не именује Скупштина општине Сента до истека мандата претходно именованих чланова 
управног одбора. 

Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог. 

       

     2. ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

 
           Члан 40. 

Орган руковођења у установи је директор установе. 

Директора бира управни одбор на основу конкурса, по прибављеном мишљењу 
Васпитно-образовног већа и уз сагласност Покрајинског секретаријата за образовање, а по 
поступку и под условима прописаном Законом и овим Статутом на период од четири године, 
а мандат тече од дана ступања на дужност. 

Директору мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са 
кога је изабран. 

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује управни одбор. 

 

        Члан 41. 

 

За директора установе  може да буде изабрано лице које испуњава услове и то: да има  
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању  (''Службени гласник РС'', бр.76/05, 100/07- аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или стечено образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања. 
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           Изузетно за директора може да буде изабрано и лице које има стечено одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или са вишим образовањем за васпитача, 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. 

Дужност директора установе може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање из члана 8. став 3. Закона, за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у дечјем вртићу на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања. 

   

Члан 42. 

 Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата 
директора. 

 Управни одбор објављује конкурс у дневном листу или службеном гласилу чији текст 
треба да садржи податке о: 

- посебне услове за избор директора; 
- рок за подношење пријаве; 
- документацију која се подноси уз пријаву; 
- обавештење о року у којем ће кандидат бити обавештен о резултатима конкурса. 
Управни одбор може да именује конкурсну комисију која ће спровести поступак по 

конкурсу,  утврдити листу кандидата и доставиће је васпитно-образовном већу на мишљење. 

Рад конкурсне комисије ближе се уређује Пословником о раду управног одбора. 

 

     Члан 43. 

Рок за подношење пријава на конкурс износи 15 дана  од дана објављивања конкурса. 

Уз пријаву се подноси:  

- оверен препис дипломе о стеченом образовању, као и друга уверења којим се доказује 
испуњеност услова  за васпитача, наставника, психолога односно педагога; 
- дозволу за рад наставника, васпитача, стручног сарадника; 
- уверење о положеном испиту за директора; 
- потврду да има најмање пет година рада у установи образовања; 
- доказе за испуњеност услова из чл. 120. Закона. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у  разматрање. 
 

      Члан 44. 
 

Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу. 
 Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је предата препорученом поштом, 
и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку. 
 Када истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу или у дане државног 
празника, рок  за пријаву помера се за следећи радни дан. 
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Члан 45. 

Под потпуном пријавом сматраће се она пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса. 

Изузетно, кандидат може потребна документа поднети и накнадно, након истека рока, 
под условом да је пријаву поднео у предвиђеном року и да због објективних разлога није 
могао доставити комплетну документацију. 

Накнадна достава документације је могућа само уколико конкурсна комисија није 
започела са прегледом конкурсног материјала. 

 
           Члан 46. 

 
Конкурсна комисија има три члана, и то председника и два члана.  

 Два члана конкурсне комисије из реда  васпитача предлаже васпитно-образовно веће, 
а једног члана управни одбор из реда својих чланова. 
 У раду Конкурсне комисије за избор директора учествује секретар установе. 
 
 
 Конкурсна комисија за избор директора, по истеку конкурсног рока, оцењује 
благовременост и потпуност приспелих пријава, сачињава записник о раду, утврђује листу 
кандидата који испуњавају услове из конкурса, доставља листу васпитно-образовном већу 
ради давања мишљења, спроводи поступак око давања мишљења на васпитно-образовном 
већу и доставља управном одбору листу кандидата са мишљењем васпитно-образовног већа 
и резултатима гласања. 
 

          Члан 47. 
 

 Васпитно-образовно веће даје мишљење о учесницима конкурса за директора, на 
посебној седници, којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим 
кандидатима, тајним гласањем. 
 По представљању кандидата Конкурсна комисија за избор директора спроводи тајно 
изјашњавање свих запослених, по спроведеном изјашњавању проглашава резултате тајног 
изјашњавања.  
 Записник о резултатима тајног изјашњавања, мишљење васпитно-образовног већа за 
избор директора, Конкурсна комисија доставља управном одбору. 
 

Члан 48. 

Управни одбор може одлучивати о избору директора ако седници присуствује већина 
чланова и ако гласа већина чланова управног одбора .       
 Гласање је јавно, али на самој седници се може донети одлука да гласање буде тајно.                                                                   
 Уколико се у установи у већини одељења васпитно-образовни рад изводи  на језику 
мађарске националне мањине или у складу са законом којим се уређују надлежности 
националних савета националних мањина, утврђено да је од посебног значаја за националну 
мањину, управни одбор бира директора уз претходну сагласност националног савета 
мађарске националне мањине.   
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Управни одбор доставља одлуку о изабраном кандидату  са документацијом 
Покрајинском секретаријату за образовање.       
   Сматра се да је одлука управног одбора о избору директора донета, ако 
Покрајински секретаријат за образовање у року од 30 дана од дана достављања одлуке не 
донесе акт којим одбија сагласност.         
    После протека рока из претходног става, управни одбор доноси 
решење о избору директора и доставља га учесницима конкурса. Решењем се утврђује 
време ступања на дужност, као и обавеза полагања испита за директора.   
     Учесник конкурса, незадовољан решењем о избору 
директора, има право на судску заштиту у управном спору.     
       Управни одбор расписује нови конкурс за 
директора установе уколико Покрајински секкретаријат за образовање  не да сагласност на 
одлуку управног одбора о избору директора. 

Члан 49. 

 Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од годину дана од дана ступања на дужност, у противном му престаје дужност 
директора. 

Члан 50. 

 Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе 
образовања. 

 Директор за свој рад одговара управном одбору и Покрајинском секретаријату за 
образовање . 

 Осим послова утврђених законом обавља и следеће послове у складу са Одлуком о 
оснивању установе, и то: 

 

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 
активности установе; 

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа  и унапређивању васпитно-образовног  рада; 

            3) учествује у самовредновању установе  по појединим облаастима самовредновања 
сваке године, а сваке четврте или пете године у целини; 

            4) подноси извештај о самовредновању квалитета рада установе васпитно-образовном 
већу, савету родитеља и управном одбору; 

5) стара се о остваривању развојног плана установе; 

           6) организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет васпитно -
образовног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада 
васпитача и стручних сарадника; 

           7) планира и прати стручно усавршавање запослених, спроводи поступак за стицање 
звања наставника, васпитача и стручног сарадника; 

        8) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа; 
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        9) предузима мере у случајевима повреде забране из чл. 44. до 46. Закона као и у случају 
недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу; 

      10) стара се о благовременом  тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 
установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

       11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, родитеља 
односно 

старатеља, стручних органа и управног одбора о свим питањима од интереса за рад установе  
и ових органа; 

      12) сазива и руководи седницама васпитно-образовног већа, без права одлучивања; 
      13) образује стручна тела и тимове и усмерава и усклађује њихов рад; 
      14) сарађује са родитељима односно старатељима  деце ; 
      15) редовно подноси извештаје о свом раду и раду установе управном одбору најмање два 
пута годишње, 
      16) одлучује о правима, обавезама и одговорностима деце и запослених, у складу 
Законом; 
      17) заказује седнице управног одбора, ако то у року не учини председник односно 
заменик председника, 
      18) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско  коришћење тих средсава, у складу са законом; 
      19) стара се о наменском коришћењу простора установе и закључује уговоре о давању 
истог на коришћење, на основу одлуке управног одбора,  у складу са законом; 
      20) обезбеђује услове за оснивање и почетак рада установе као и за добијање решења о 
верификацији установе; 
      21) припрема елаборат за остваривање проширене делатности установе; 
      22) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке и закључује уговор о јавној 
набавци са изабраним понуђачем; 
      23) одлучује о избору васпитача, односно стручних сарадника, по прибављеном 
мишљењу органа управљања и спроведеног поступка провере психофизичких способности 
кандидата и са изабраним кандидатом закључује уговор о раду; 
       24) потписује дипломе, уговоре и друга акта везана за пословање установе; 
       25) доноси акт о организацији и систематизацији послова као и друга општа акта ако она 
нису у надлежности управног одбора; 
 
      26) сарађује са органима општине, организацијама и удружењима;  
      27) обавља  и друге послове и одговоран је за њихово извршавање, у складу са законом и 
општим актом установе. 
 

Члан 51. 

 Дужност директора установе престаје: истеком мандата, на лични захтев, стицањем 
услова за мировање радног односа, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о 
престанку дужности директора доноси управни одбор. 

 Управни одбор може да разреши директора дужности пре истека мандата: 

- ако је установа, односно диркетор одговоран за прекршај из закона, привредни преступ или 
кривично дело у вршењу дужности; 

- ако је надлежни орган утврдио да установа не остварује програм васпитања и образовања; 
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- ако је надлежни орган утврдио да директор не предузима мере за остваривање циљева 
васпитања; 

- ако директор не поступи по налогу, односно мери надлежног органа за отклањање утврђених 
недостатака и неправилности; 

- ако надлежни орган утврди да директор располаже средствима установе, простором, опремом 
и имовином установе на незаконит начин; 

- ако директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим и нетачним 
обавештавањем или сазивањем седница супротно пословнику омета рад управног одбора и 
запослених; 

- ако директор не предузима одговарајуће мере према васпитачу или стручном сараднику који не 
извршава своје редовне радне обавезе, физички кажњава или вређа личност деце; 

- ако се у установи води евиденција и издају јавне исправе супротно закону; 

- ако установа не обезбеди чување прописане евиденције и документације; 

- ако установа заснује радни однос са васпитачем или стручним сарадником супротно закону; 

- ако установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце; 

- ако се у току мандата утврди да директор не испуњава услове за наставника, васпитача, 
педагога или психолога установе ; 

- ако управни одбор установе не прихвати годишњи извештај директора о раду установе; 

- у другим случајевима, у складу са законом. 

Управни одбор разрешава директора Установе у случајевима утврђеним Законом и овим 
Статутом,  а одлука о разрешењу директора подлеже сагласности Покрајинског секретаријата за 
образовање.  

Сматра се да је одлука управног одбора о разрешењу директора донета, односно да је 
Покрајински секретаријат за образовање дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана њеног 
достављања не донесе акт којим одбија сагласност.  

 

 Акт о одбијању сагласности Покрајински секретаријазт за образовање  доноси ако се у 
поступку утврди да одлука није донета у складу са законом или се њеним доношењем доводи у 
питање несметано обављање делатности установе. 

Ако управни одбор не доносе одлуку о разрешењу директора,  по наложеној мери 
просветног инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога, директора разрешава 
Покрајински секретаријат за образовање у року од 15 дана од дана пријема записника о 
неизвршеном налогу. 

Члан 52. 

Директор којем је престала дужност због истека другог и сваког наредног мандата или на 
лични захтев, распоређује се на послове  који одговарају  степену и врсти његовог образовања. 

 Ако нема одговарајућих послова у истој или другој установи, лице из става 1. овог члана 
остаје нераспоређено и остварује право као запослени за чијим радом је престала потреба у 
складу са законом. 
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 Директору установе, који је разрешен из разлога што му је у дисциплинском поступку 
изречена мера престанка радног односа због утврђене одговорности за тежу повреду радне 
обавезе из чл. 141. Закона, или су се стекли услови за отказ уговора о раду  у складу са општим 
прописима о раду, односно ако је коначним актом надлежног органа утврђено да је установа 
односно директор одговоран за прекршај прописан Законом или посебним Законом, привредни 
преступ или кривично дело у вршењу дужности, престаје радни однос без права на отпремнину. 

 Директору установе коме у другом и сваком наредном мандату престане дужност 
разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се распореди на послове који 
одговарају степену и врсти његовог образовања, престаје радни однос, уз исплату отпремнине, у 
складу са законом. 

 3. ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

      Члан 53. 

Вршиоца дужности директора поставља управни одбор до избора директора ако 
директору престане дужност, а није расписан конкурс или управни одбор није донео одлуку о 
избору или је Покрајински секретаријат за образовање донео акт којим је одбијено давање 
сагласности на одлуку управног одбора. 

 Вршиоца дужности директора поставља Покрајински секретаријат за образовање ако 
управни одбор не постави вршиоца дужности директора у случајевима из става 1. овог члана 
или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно Покрајински секретаријат за 
образовање не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурсу, у року од седам дана од дана 
сазнања за наступање разлога за постављење. 

 За вршиоца дужности директора не може да буде постављено лице које у поступку 
избора за директора није добило сагласност.  

 За вршиоца дужности директора установе може да буде постављен васпитач или стручни 
сарадник, најдуже шест месеци. 

 Вршиоцу дужности директора установе мирује радни однос на радном месту са кога је 
постављен за време док обаља ту дужност. 

 Права, обавеза и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности 
директора. 

 

4. ПОМОЋНИК И ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА 

 

Члан 54. 

 Установа може да има помоћника директора, у складу са нормативом којим се утврђују 
критеријуми и стандарди за финансирање установе. 

 Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се васпитач или 
стручни сарадник који има професионални углед и искуство у установи, за сваку школску 
годину. 
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 Помоћник директора обавља следеће послове: 

 - помаже директору установе у спровођењу свих задатака који произилазе из планова и 
програма рада установе, закона и прописа; 

  - помоћник директора помаже у организацији, руковођењу и одговоран је за педагошки рад 
установе, помаже координирање рада стручних  актива и других стручних органа и обавља 
друге послове, у складу са  овим статутом; 

- помаже у припреми за почетак школске године; 

- по налогу директора контролише планове, програме и припреме тих докумената и њихово 
извршење; 
- учествује у састављању програма ваннаставних активности; 
- помаже у контролисању рада техничког и помоћног особља на нивоу  установе; 
- по договору са директором распоређује васпитно и остало особље у  случају потребне 
замене, дежурства; 
-дужан је да обавља и послове васпитача или стручног сарадника у складу са решењем 
директора. 
 Лице које замењује директора, одређује директор из реда васпитача или 
стручног сарадника. 
 У случају да директор установе није у могућности да одреди лице које га 
замењује,  одлуку о томе доноси управни одбор. 
 Заменик  и помоћник директора не може да изда наређења и да одлучује 
без консултације са  директором. 

    
        5. САВЕТ РОДИТЕЉА 

Члан 55. 

Савет родитеља је саветодавни орган установе. 

Савет родитеља представља по један родитељ - представник сваке васпитне групе кога 
родитељи бирају јавним изјашњавањем на првом родитељском састанку почетком сваке 
школске године.  

Након верификације мандата чланова Савета родитеља врши се избор председника  
Савета родитеља и његовогв заменика јавним изјашњавањем чланова уз могућност да се 
донесе одлука да то  буде тајно изјашњавање. 

У Савету родитеља треба да буду сразмерно заступљени припадници националних 
мањина и етничких група. 

Уколико се у установи изводи васпитно-образовни рад и за децу са сметњама у развоју, 
члан Савета родитеља треба да буде и представник родитеља деце са сметњама у развоју.  

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља деце у управни одбор; 
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и друге 

тимове установе; 
3) разматра предлог предшколског програма, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 
4) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање васпитно-

образовног рада; 
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5) разматра намену коришћења средстава, од проширене делатности установе, 
од донација и средстава деце и предлаже управном одбору намену 
коришћења средстава прикупљених од родитеља; 

6) разматра услове за рад деце, услове за рад установе, услове за одрастање и 
учење, безбедност и заштиту деце; 

7) учествује  у поступку прописивања мера за безбедност деце за време 
боравка у установи и свих активности које организује установа; 

8) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме 
активности у природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 

9) разматра и друга питања утврђена Законом и овим статутом. 
 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује управном одбору, директору 
и стручним органима установе.  

 

Члан 56. 

Савет родитеља има председника кога бирају чланови савета родитеља већином 
гласова од укупног броја чланова. 

Савет родитеља бира се на период од четири године. 

Уколико престане својство члана савета родитеља због престанка трајања 
предшколског васпитања и образовања, бира се нови члан на период до истека мандата 
савета родитеља. 

Савет родитеља ради на седницама на којима се води записник који потписују 
записничар и председник савета родитеља. 

 Начин рада савета родитеља утврђује се Пословником о раду  савета родитеља. 

 

  6. СТРУЧНИ  ОРГАНИ 

       

Члан 57. 

Стручни органи установе: старају се о осигурању и унапређивању квалитета васпитно-
образовног рада, прате остваривање програма васпитања и образовања, старају се о 
остваривању циљева и стандарда постигнућа, учествују у самовредновању квалитета рада 
установе сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године у 
целини, вреднују  резултате рада васпитача и стручних сарадника, прате и утврђују резултате 
рада деце, предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и 
образовања, и решавају друга стручна питања васпитно-образовног рада. 

 

Стручни органи установе су: 

 1.  васпитно-образовно веће; 

 2. стручни активи васпитача, медицинске сестре-васпитача и медицинских сестара које 
раде у јасленим васпитним групама; 
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3. стручни активи васпитача по узрасним групама; 

4. актив за развојно планирање; 

5. стручни тим за инклузивно образовање; 

6. стручни тим за спречавање насиља; 

7. други стручни активи и тимови, које образује директор за остваривање одређеног 
задатка, програма или пројекта ( стручни тим васпитача за физичко васпитање, спорт и 
рекреацију; стручни тим васпитача за развој говора, стручни тим васпитача за екологију; 
стручни тим васпитача-луткара на мађарком, односно на срппском језику; стручни тим 
васпитача за музичко васпитање, стручни тим васпитача за естетско обликовање и вредновање; 
стручни тим васпитача за извођење мађарског, односно српског језика као нематерњег језика и 
др.); 

8. педагошки колегијум. 

Члан 58. 

Васпитно-образовно веће чине васпитачи, стручни сарадници, медицинске сестре и 
медицинске сестра-васпитачи, сарадници, педагошки асистент, помоћник директора. Радом  
васпитно-образовног већа  руководи директор установе. 
 Стручни актив за развојно планирање чине представници васпитача, стручних 
сарадника, Општине Сента и савета родитеља, директор и помоћник директора. Чланове 
стручног актива именује управни одбор установе. 

Стручни актив за развојно планирање сачињава предлог развојног плана установе који 
садржи приоритете у остваривању васпитно-образовног рада, предлаже план и носиоце 
активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од 
значаја за развој установе. 
 Стручни тим за инклузивно образовање чине директор, помоћник  директора, 
васпитачи, укључујучи васпитача за рад са децом са посебним потребама, стручни сарадник . 
 Стручни тим за спречавање насиља чине директор, помоћник директора, васпитачи, 
стручни сарадник, представник родитељског савета и секретар установе. 

Педагошки колегијум чине директор, помоћник директора, педагог, секретар 
установе, представник родитељског савета и из сваког објекта по један васпитач и њиме 
председава и руководи директор, односно помоћник директора. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора 
установе који се односе на : 
- планирање и организовање остваривања програма васпитања и образовања и свих 
активности установе; 
- старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 
унапређивању васпитно- образовног рада; 
- старање о остваривању развојног плана установе; 
- сарадња са органима Општине Сента, организацијама и удружењима; 
- организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета васпитно-
образовног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање 
рада васпитача и стручних сарадника; 
- планирање и праћење стручног усавршавања и спровођење поступка за стицање звања 
наставника, васпитача и стручног сарадника.      
 Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно помоћник 
директора. 
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      V. УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ  
 

        Члан 59. 

 

У установу  може да се упише дете на захтев родитеља, односно старатеља. 

У установу се  уписују сва деца у години пред полазак у школу. 

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу 
детета. 

Уговор закључен са родитељима важи неограничено време, уколико не постоји основ за 
раскид уговора. 

Испис деце из установе је могућ након што је родитељ односно старатељ измирио дуг 
према установи. 

 Родитељ односно старатељ чије дете није обухваћено васпитно - образовним радом у 
установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у установу ради 
похађања припремног предшколског програма, с тим да има право да изабере објекат у који ће 
уписати дете уколико установа располаже слободним капацитетима. 

 Припремни предшколски програм у трајању од четири часа је бесплатан. 

            Установа  је  дужна да упише свако дете ради похађања припремног предшколског 
програма, без обзира на пребивалиште родитеља. 

            Надлежни орган Општине Сента води евиденцију и обавештава установу о деци која су 
стасала за похађање припремно предшколског програма. 

 Установа обавештава родитеље, односно старатеље деце, као и Општину Сента  о деци 
која се нису уписала, која не похађају редовно или су престала да похађају припремни 
предшколски програм, а надлежни орган Општине Сента предузима неопходне мере како би 
се покренуо прекршајни поступак против родитеља деце. 

  

      Члан 60. 

 Обавештење о упису  деце се сваке године објављује на огласној табли установе а  упис 
се врши у месецу мају сваке године. 

 Родитељи, односно старатељи уз молбу прилажу извод из матичне књиге рођених за 
дете (односно за сву децу, ако је у питању 3. или 4. односно свако наредно дете по реду 
рођења), уверење о лекарском прегледу детета, фотокопију личне карте оба родитеља, односно 
старатеља и попуњени  уписни лист. 
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VI. ОДГОВОРНОСТ УСТАНОВЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ 

И ПРАВА ДЕТЕТА 

 
         1. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ 

 
             Члан 61. 

 Установа је дужна да по пријему детета у установу упозна децу и родитеље са мерама 
заштите и безбедности деце. 
 Питања безбедности на раду регулисана су Правилником о безбедности и здрављу на 
раду. 

      Члан 62.  

             У случају да дође до повреде детета у установи детету треба одмах пружити прву 
помоћ, а ако је у питању тежа телесна повреда дете треба одмах одвести у најближу 
здравствену установу. 

         Члан 63. 

          Прву помоћ у случају повреде или наглог обољења детета пружају : 

- референт за  безбедности на раду 
- сваки запослени према својим могућностима и знању дужан је пружити прву 

помоћ. 
 Члан 64. 

          На видљивом и лако приступачном месту постављен је ормарић са прописаним 
санитетским средствима за пружање прве помоћи.   

 

    2. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 

Члан 65. 

 

         У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, 
запослених и родитеља. 

        Запослени у установи  имају обавезу да својим радом и  укупним понашањем доприносе 
развијању позитивне атмосфере у установи. 

        Понашање у установи и односи деце, запослених и родитеља ближе се уређују 
Правилником  о правилима понашања у установи који доноси управни одбор. 
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     3. ПРАВА ДЕТЕТА 

Члан 66. 

          Права детета у установи остварују се у складу са  потврђеним међународним уговорима, 
Законом, посебним законима и овим статутом, а нарочито право на: 

1. квалитетан васпитно-образовни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева 
прописаних законом; 

2. уважавање личности; 

3. подршку за  свестран развој личности; 

4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово васпитање; 

6. информације о његовим правима и обавезама; 

7. подношење приговора и жалбе на остваривање права по основу васпитања; 

8. остваривање свих других права детета у складу са Законом. 

 

Члан 67. 

Родитељ може да поднесе пријаву директору установе у случају повреде права из члана 
66. овог статута или непримереног понашања запослених према детету, у року од 15 дана од 
наступања случаја. 

           Директор је дужан да пријаву размотри и уз претходну консултацију са дететом (по 
могућности) и надлежним васпитачем односно запосленим, као и са родитељима односно 
старатељима детета и одлучи о основаности пријаве и предузме одговарајуће мере, у року од 
15 дана од дана пријема пријаве. 

          Сваки запослени у установи  дужан је да пријави директору, односно управном одбору 
кршење права детета. 

Члан 68. 

          У установи су забрањене активности, којима се угрожавају и омаловажавају групе и 
појединци на основу расне, неционалне, језичке, верске или полне припадности, узраста, 
социјалног и културног порекла, имовног стања и политичког опредељења. 

           Под дискриминацијом детета сматра се свако непосредно или посредно прављење 
разлика или њихово повлађивање, искључивање или ограничавање, чији је циљ спречавање 
остваривања права или престанак једнаког третмана детета. 

          У установи  је забрањено физичко насиље и вређање личности детета и запослених. 
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VII.  ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ 
 

 1.  ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК 

 

      Члан 69. 

Васпитно-образовни рад у установи остварује васпитач у складу са посебним законом. 

 Стручне послове на унапређивању васпитно – образовног рада у установи обавља 
педагог и други стручни сарадници у складу са посебним законом. 

 

      Члан 70. 

 Задатак васпитача јесте да стручним знањем осигура постизање прописаних циљева и 
задатака уважавајући предзнања и посебне могућности деце. 

 

Члан 71. 

 Задатак стручног сарадника јесте да својим стручним знањем и саветодавним радом 
унапређује васпитно-образовни  рад у установи и пружи стручну помоћ деци, васпитачима и 
родитељима по питањима која су од значаја за васпитање и образовање. 

 

  2. ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

Члан72. 

Послове васпитача у установи може да обавља лице са одговарајућом високим 
образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три 
године, вишим образовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем, у складу са 
посебним законом. 

 Послове васпитача када се васпитно–образовни рад остварује на језику мађарске 
националне мањине, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на 
мађарском језику или је положило испит из језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе.  

 Врсту образовања васпитача и стручног сарадника прописује министар просвете. 

 

      Члан 73. 

 У радни однос у установи може да буде примљен васпитач и стручни сарадник, под 
условима прописаним законом и ако: 
1. има одговарајуће образовање; 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за рaд са децом; 
3. није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три  месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављење малолетног лица, родоскрвњење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије. 
 

       Ако се васпитно-образовни рад остварује на језику нациналне мањине, лице мора имати 
доказ о знању језика на коме се обавља васпитно-образовни рад. 

        Услови из става 1. и 2. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. 

        Испуњеност услова из става 1. тачка 1. и 4. и става 2. овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1. тачка 2. пре закључења уговора о раду, а доказ из  става 1. тачка 3. 
прибавља установа. 

Васпитачу и стручном сараднику престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1. и 2.  овог члана или ако одбије да се подвргне 
лекарском прегледу у надлежној здравственој установи. 

 

    Члан 74. 

 

 Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(у даљем тексту: лиценца). 

Без лиценце послове васпитача и стручног сарадника може да обавља: 

1) приправник; 
2) лице које испуњава услове за наставника или стручног сарадника, са радним 

стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за 
приправнике; 

3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог; 

4) сарадник у установи; 
5) педагошки асистент. 

            Лице из става 3. тачка 1) до 3) овог члана може да обавља послове наставника или 
стручног сарадника без лиценце најдуже две године од дана заснивања радног односа у 
установи.  

Члан 75. 

Приправник, у смислу Закона, јесте лице које први пут у том својству заснива радни 
однос у установи на одређено или неодређено време, са пуним или непуним радним временом 
и оспособљава се за самосталан васпитно-образовни, односно стручни рад савладавањем 
програма за увођење у рад васпитача и стручног сарадника и полагањем испита за лиценцу. 
 Приправнику стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа. 
 За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у рад 
васпитача и стручног сарадника установе приправнику одређује ментора. 

Приправник има право да полаже испит за лиценцу после навршених годину дана рада. 
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Приправнику који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи 
испит за лиценцу – престаје радни однос. 
 Лице које савлада програм увођења у посао васпитача и стручног сарадника има право 
на полагање испита за лиценцу. 
 Програм за стицање лиценце, начин провере савладаности тог програма, трошкове 
полагања испита и орган управе пред којим се полаже за лиценцу – прописује министар 
просвете. 

Члан 76. 

             Послове васпитача и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста. 

             Приправник – стажиста савладава програм за увођење у посао и полагање испита за 
лиценцу под непосредним надзором васпитача и стручног сарадника који има лиценцу. 

             Установа и приправник – стажиста закључују уговор о стажирању у трајању од 
најмање годину, а најдуже две године. 

             Уговором из става 3. овог члана не заснива се радни однос. 

             Приправник – стажиста има право да учествује у раду стручних органа без права 
одлучивања. 

             На остваривање права из става 2. овог члана сходно се примењују одредбе Закона које 
се односе на приправника. 

Члан 77. 

 Право на лиценцу има васпитач или стручни сарадник који има одговарајуће 
образовање, савладан програм увођења у посао наставника или стручног сарадника и положен 
испит за лиценцу. 

Министарство је дужно у року од 60 дана од дана положеног испита, изда лиценцу 
лицу које испуњава услове из става 1 овог члана. 

      Члан 78. 

У току важења лиценца може да буде суспендована у складу са чланом 127. Закона , те 
за то време запослени нема право да ради у установи. 

 

Члан  79. 

          Лиценца се одузима васпитачу и стручном сараднику у складу са чланом 128. Закона.  
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Члан  80. 

Васпитач или стручни сарадник дужан је да се усавршава ради успешнијег 
остваривања и унапређивања васпитно-образовног рада, те може професионално да напредује 
стицањем звања: предшколски саветник, самостални педагошки саветник, виши 
педагошки саветник и високи педагошки саветник. 

 Васпитач или стручни сарадник има право на увећану плату за стечено звање. 

 Васпитач или стручни сарадник има право на одсуство из установе у трајању од три 
радна дана годишње ради похађања акредитованог програма стручног  усавршавања. Распоред 
одсуства васпитача или стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки 
колегијум. 

 Програме и начин организовања сталног стручног усавршавања, услове, орган који 
одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања 
васпитача и стручних сарадника и образац уверења о савладаном програму  - прописује 
министар. 

 

     VIII. РАДНИ ОДНОС 

   И ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 

1. РАДНИ ОДНОС 

 

           Члан 81. 

      Пријем у радни однос у установи у врше се на основу: 

1) коначне одлуке директора о избору кандидата по расписаном конкурсу; 
2) споразума о преузимању, уз сагласност запосленог. 

   На основу споразума из става 1. тачка 2. овог члана запослени може бити преузет из 
образовно-васпитне  установе или Министарства. 

 Директор установе расписује конкурс за пријем у радни однос. 

 У поступку одлучивања о избору васпитача или стручног сарадника директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких способности  
за рад са децом врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака.У року од осам дана од дана добијања резултата провере директор прибавља 
мишљење управног одбора. 

Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од осам дана од дана добијања 
мишљења управног одбора. 

 Кандидат незадовољан одлуком о избору може да поднесе приговор управном одбору у 
року од осам  дана од дана достављања одлуке. 

 Ако управни одбор у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је кандидат 
незадовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана. 

 Ако на конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс. 
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     Члан 82. 

У радни однос на одређено време  без конкурса прима се лице ради: 

1) замене одсутног запосленог до 60 дана; 
2) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата 

по расписаном конкурсу; 
3) до избора кандидата  - када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или 

ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове, а најдуже до 
завршетка школске године; 

 

       Члан 83. 

  У радни однос на одређено време по расписаном конкурсу прима се лице: 

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; 

                        2) у својству приправника; 

                        3) ради обављања послова педагошког асистента. 

 

         За обављање послова педагошког асистента установа закључује уговор о раду на 12 
месеци за сваку школску годину. 

       Члан 84. 

Васпитачу и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује 
статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма  
васпитања и образовања, годишњег програма рада и поделе часова. 

 Васпитач или стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме, има статус 
запосленог са непуним радним временом. 

 

Члан 85. 

            Пробни рад може да уговори установа са васпитачем и стручним сарадником који има 
лиценцу и који се прима  у радни однос на неодређено време. 

            Изузетно из става 1. овог члана пробни рад може да се уговори и у случају пријема у 
радни однос на одређено време дуже од годину дана. 

            Пробни рад одређује се уговором о раду и може да траје најдуже шест месеци. 

            Васпитачу и стручном сараднику који је остао нераспоређен радни однос престаје 
даном отказног рока, без права на отпремнину. Отказни рок је 15 радних дана. 

 

             Члан 86. 

Запослени у установи, имају право на одморе и одсуства према општим прописима о 
раду, колективном уговору установе, односно уговору о раду. 

 Запослени, по правилу, користе годишњи одмор за време летњег распуста . 
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    2.   ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

 

       Члан 87. 

 

         Запослени у установи одговорни су  за: 

- лакше повреде радних  обавеза, утврђене Колективним уговором установе и  
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 

- теже повреде радних обавеза, прописане Законом;  
- материјалну штету коју нанесу установи  намерно или крајњом непажњом, у 

складу са законом. 
Материја о дисциплинској и материјалној одговорности запослених ( покретање, 

вођење и одлучивање о дисциплинским мерама) регулисана је Законом, Колективним 
уговором установе и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. 

 

        Члан 88. 

 

 Радни однос запослених у установи престаје у складу са Законом и Колективним 
уговором установе а на основу решења директора. 

 

                    Члан  89. 

 

 На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право на 
приговор управном одбору, у року од осам дана од дана достављања решења директора. 

 Управни одбор дужан је да донесе одлуку по приговору у року од 15 дана од дана 
достављања приговора. 

 Управни одбор закључком ће одбацити приговор, уколико је неблаговремен, 
недопуштен или изјављен од неовлашћеног лица. 

             Управни одбор ће решењем одбити приговор када утврди да је поступак доношења 
решења правилно спроведен и да је решење на закону засновано, а приговор неоснован. 

            Ако управни одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице 
непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима 
поступака која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или 
је у противречености са образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено 
решење и вратити предмет директору на поновни поступак. 

            Против новог решења запослени има право на приговор. 

           Ако управни одбор не одлучи о приговору или ако запослени није задовољан 
другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека 
рока за доношење одлуке, односно од дана достављања одлуке. 
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            IX.  ОПШТА АКТА 

 

          Члан 90. 

     Ради организовања и спровођења васпитно-образовне делатности, установа у складу са 
Законом доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и статут установе, 
као и: 

1) Колективни уговор установе, односно правилник о раду; 
2) Правилник о организацији и систематизацији радних места; 
3) Правилник о  безбедности и здрављу  на раду; 
4) Акт о процени ризика; 
5) Правилник о понашању деце, запослених и родитеља; 
6) Пословник о раду управног одбора и других органа установе; 
7) Други општи акти чија обавеза доношења произилази из Закона и овог 

статута. 
 

        Члан 91. 

Општа акта установе доноси управни одбор, уколико законом није предвиђено да 
поједине опште акте доноси директор установе. 

 Директор установе одговоран је за законито и благовремено доношење појединачних и 
општих аката из његове надлежности и за њихово спровођење, а управни одбор за 
благовремено доношење и усклађивање свих општих аката из његове надлежности у складу са 
законом. 

    Члан  92. 

Аутентично тумачење одредаба статута даје управни одбор. 

Општи акти објављују се на огласној табли установе, а ступају на снагу у року од осам 
дана од дана његовог објављивања. 

 Изузетно, може се предвидети раније ступање на снагу, или повратно дејство акта у 
целини или поједине одредбе истог, ако је то повољније и ако природа односа која се уређује 
то дозвољава. 

 

    X. КОМИСИЈЕ И СТРУЧНА ТЕЛА 

       

            Члан 93. 

 Управни одбор и директор могу одлуком образовати комисије и стручна тела ради 
спровођења закона, општих аката и извршавања обавеза. 

 Рад комисија и стручних тела ближе се уређује пословником о раду управног одбора, 
односно органа који их образује, а исти им не могу пренети своја овлашћења за одлучивање. 
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   XI.  ПОСЛОВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА 

 

             Члан 94. 

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим статутом и 
другим општим актима установе, чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно 
пословању и штeтило би интересима и пословном угледу установе, ако законом није другачије 
уређено. 

 Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу другим лицима саопштити 
једино директор и секретар установе. 

Дужност чувања пословне тајне имају сви запослени, и по престанку радног односа. 

  

        Члан 95. 

Поред законом проглашених података, пословном тајном се сматрају : 

- подаци о мерама и начину поступања у ванредним околностима; 

- план физичког и техничког обезбеђења имовине и објеката; 

- подаци који се припремају за надлежне органе јединице локалне самоуправе; 

- уговори, понуде, финансијско пословање и зараде запослених; 

- други подаци, које управни одбор прогласи службеном , односно пословном тајном. 

 

        Члан 96. 

 Професионалном тајном сматрају се интимни и лични подаци из живота запослених и 
деце, подаци из молби грађана и родитеља деце, чије би саопштење и објављивање могло 
нанети моралну и материјалну штету запосленом, детету, односно родитељу детета и трећим 
лицима. 

             Члан 97. 

 

 Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну или 
професионалну тајну дужан је користити их само у просторијама установе и чувати их тако да 
онемогући коришћење истих од стране трећих лица. 
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    XII.  ПРАВО НА ШТРАЈК 

 

            Члан 98. 

Запослени у установи остварују право на штрајк у складу са Законом о штрајку, овим 
статутом и колективним уговором установе, под условом да се обезбеди минимум процеса 
рада, који представља боравак, негу,  чување и исхрану деце. 

 Установа је дужна да за време штрајка обезбеди рад у свим објектима, и то: 

- пријем деце; 

- организовање збрињавања деце у смислу  организовања слободних активности; 

- пружање потпуне неге; 

- исхрану деце за време боравка у установи. 

 Начин обезбеђивања услова из става 2. овог члана утврђује директор по прибављеном 
мишљењу штрајкачког одбора. 

 

XIII. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЛИЦА 
 

      Члан 99. 

 Запослени у установи и друга заинтересована лица имају право да буду обавештени о 
одлукама органа установе и другим питањима у складу са законом, овим статутом и другим 
општим актима. 

      Члан 100. 
Објављивање одлука управног одбора, директора, стручних органа, савета родитеља 

врши се оглашавањем на огласној табли установе. 

 

      Члан 101. 

Свако заинтересовано лице има право увида у документацију установе, осим ако се 
ради о пословној или професионалној тајни. 
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XIV. ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 

 

Члан 102. 

Средства за обављање делатности установе обезбеђују се: 

 

1. из буџета Републике Србије 

- остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу; 

- остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и за децу без 
родитељског старања; 

 

 2. из буџета Аутономне Покрајине Војводине 

- средства за део економске цене у складу са законом којим се уређује финансирање установа 
на територији аутономне покрајине-регресирање дела тршкова боравка у предшколској 
установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења; 

 

3. из буџета општине Сента 

- остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни 
боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини 80 одсто 
од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга 
примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у 
установи и остале текуће расходе; 

- стручно усавршавање запослених; 

- превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на 
удаљености већој од два километра од седишта установе, односно превоз, смештај и исхрана 
деце са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од установе, 

- капиталне издатке; 

- заштита и безбедност деце, у складу са пропсаним мерама из чл. 42. Закона, 

- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије. 

 

4. непосредно од корисника-родитеља ( у висини од 20% од економске цене по детету); 

5. из донација и спонзорства, 

6. из других извора у складу са Законом. 

 

      Члан 103. 

 Установа може учешћем родитеља деце, Општине Сента, донатора, спонзора или од 
проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитетет предшколског образовања. 
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XV.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
   

Члан 104. 

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут установе бр.12/3 од 21.10.2010. 
године,  као и одредбе општих аката установе које су у супротности са истим. 

 

      Члан 105. 

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли установе уз 
претходну сагласност Скупштине општне Сента. 

         

 

        Председник 

               Управног одбора 

 

       

                     Ана Ленђел с. р. 

 

 

Статут је објављен на огласној табли установе дана            2012. године.  
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222. 
 

На основу члана 13. става 2. и члана 219. става 4. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010  и 57/2011 ) и 
члана 46. става 1. тачака 7. и 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, 
бр. 5/2011),  Скупштина општине на седници одржаној дана 29. октобра 2012. године донела 
је   
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ, 
ЗАПОСЛЕНОГ У ДОМУ ЗДРАВЉА СЕНТА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ 
ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
Члан 1.  

 
Овим решењем врше се измене и допуне Решења о одређивању доктора медицине, 
запосленог у Дому здравља Сента за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих 
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 14/2011 и 25/2012). 

 
Члан 2.  

 
У делу I Решења о одређивању доктора медицине, запосленог у Дому здравља Сента за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији Општине Сента речи „КРИСТИЈАН др ДУДАШ“ замењују се 
речима „ХАЈНАЛКА др БАЛО“. 

 
Члан 3.  

 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
                                                                                                                                             

О б р а з л о ж е њ е : 
 
Одредбом члана 13. став 2. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС", бр. 
107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010  и 57/2011) прописано је да општина  односно 
град обезбеђују рад мртвозорске службе на својој територији.  
 
У члану 219.  став 4.  Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС",  бр.  107/2005, 
88/2010, 99/2010, 57/2011 и 72/2009) прописано је да надлежни орган општине, односно града 
одређује доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти.  
 
Према члану 46. става 1. тачака 7. и 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011) скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште 
акте, односно обавља и друге послове утврђене законом и тим статутом.  
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Скупштина општине Сента на својој седници одржаној дана 27. 12. 2011. године донела је 
Решење о одређивању доктора медицине, запосленог у Дому здравља Сента за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде 
о смрти на територији Општине Сента, а која је измењена и допуњена дана 06. 09. 2012. 
године од стране Скупштине Општине Сента. 
 
Директор Дома здравља Сента, Ибоља др. Ленђел Виг је у допису од 07. 09. 2012. године 
обавестила Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине 
Сента да уместо др. Дудаш Кристиана, коме је престао радни однос у тој установи дана 15. 
08. 2012. године на основу закљученог споразума с послодавцем о престанку радног односа, 
његове послове и задатке у Служби хитне медицинске помоћи врши Хајналка др. Бало, кога 
из тог разлога неопходно је одређивати за доктора медицине овлашћеног за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде 
о смрти на територији Општине Сента. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента својим закључком утврдило је предлог Решења о изменама и допунама 
Решења о одређивању доктора медицине, запосленог у Дому здравља Сента за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде 
о смрти на територији Општине Сента и упутило је Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање.  
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Решења о Општинског већа општине 
Сента и мишљења Одбора за здравство и социјалну политику и Одбора за кадрове и 
мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента о изменама и допунама Решења о 
одређивању доктора медицине, запосленог у Дому здравља Сента, за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији општине Сента донела је решење као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 5-8/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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223. 
 
    На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоурпави ( „Службени гласник РС“, број 
129/2007) и члана 46. тачка 7. Статута општине Сента („Службени лист oпштине Сента”, број 
5/2011) Скупштина општине Сента дана 29. октобра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА 

С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА  

 
Члан 1. 

 
    Разрешава се представник општине Сента у Скупштини Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, 
и то:  
  
    Горан Јовановић из Сенте, Ес Сабо Јаноша број 12. 
 

Члан 2. 
 

    Ово решење ступа на снагу даном његовог доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-42/2012-I                                                                        
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 
    Дана 03.09.2011. године, “Регионална депонија” д.о.о. Суботица, са седиштем у Суботици, 
Трг Лазара Нешића 1 доставило је допис Председнику Скупштине општине Сента којим је 
истог обавестио о томе да у периоду октобар-децембар 2011. године истиче мандат свих 
представника и заменика представника Скупштине “Регионална депонија” д.о.о. Суботица, 
именованих од стране Скупштине општине оснивача, и да је за обезбеђење несметаног и 
успешног управљања Друштвом потребно благовремено изабрати нове представнике и 
заменике представника Скупштине на мандатни период од наредне четири године. С 
обзиром на поменути допис, дана 04.10.2011. године Скупштина општине Сента донела је 
Решење о именовању представника и заменика представника у Скупштину Д.О.О. 
«РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (Решење број 020-70/2011-I). Предметним решењем 
је за представника oпштине Сента у Скупштину Д.О.О. «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» 
Суботица именован је Горан Јовановић из Сенте, Ес Сабо Јаноша број 12, а за његовог 
заменика именована је Наташа Адеми из Сенте, Доситеја Обрадовића број 29/2. Поменута 
лица су именована са 12. децембром 2011. године. 
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    С обзиром да је мандат Горана Јовановића као члана Општинског већа општине Сента 
задуженог за област урбанизам и стамбено комуналне послове истекао, Одељење за 
урбанизам и комуналне послове Општинске управе Сента израдило је предлог Решења о 
разрешењу именованог као представника у Скупштини Д.О.О. «РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА» Суботица који је упућен Општинском већу општине Сента на разматрање и 
утврђивање. 
    Дана 02.10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 47-
288/2012 утврдило предлог Решења о разрешењу представника у Скупштини Д.О.О. 
«РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица и исти је упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 
    На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање предлога 
Решења о разрешењу представника у Скупштини Друштва с ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица у 
предложеном тексту.  
 
 
 
 
224. 
 

    На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број ("Службени гласник РС", број 129/2007), члана 46. тачка 7. Статута општине Сента 
(„Службени лист oпштине Сента”, број 5/2011) и члана 17. став 3. и 6. Уговора о оснивању 
Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом на 
територијама општина Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица, 
Скупштина општине Сента дана 29. октобра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

«РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» СУБОТИЦА 
 

Члан 1. 
 

     За представника oпштине Сента у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу 
за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица 
именује се: 
 
    мр Домањ Золтан из Сенте, Кеј Тисин цвет број 1. 
 
    Мандат лица из става 1. овог члана траје до 12.12.2015. године. 
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Члан 2. 

 
     Ово решење ступа на снагу даном његовог доношења и објављује се у „Службеном 
листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-43/2012-I                                                                          
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 
     Дана 03.09.2011. године, “Регионална депонија” д.о.о. Суботица, са седиштем у 
Суботици, Трг Лазара Нешића 1 доставило је допис Председнику Скупштине општине Сента 
којим је истог обавестио о томе да у периоду октобар-децембар 2011. године истиче мандат 
свих представника и заменика представника Скупштине “Регионална депонија” д.о.о. 
Суботица, именованих од стране Скупштине општине оснивача, и да је за обезбеђење 
несметаног и успешног управљања Друштвом потребно благовремено изабрати нове 
представнике и заменике представника Скупштине на мандатни период од наредне четири 
године. С обзиром на поменути допис, дана 04.10.2011. године Скупштина општине Сента 
донела је Решење о именовању представника и заменика представника у Скупштину Д.О.О. 
«РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» Суботица (Решење број 020-70/2011-I). Предметним решењем 
је за представника oпштине Сента у Скупштину Д.О.О. «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» 
Суботица именован је Горан Јовановић из Сенте, Ес Сабо Јаноша број 12, а за његовог 
заменика именована је Наташа Адеми из Сенте, Доситеја Обрадовића број 29/2. Поменута 
лица су именована са 12. децембром 2011. године. 
     С обзиром да је мандат Горана Јовановића као члана Општинског већа општине Сента 
задуженог за област урбанизам и стамбено комуналне послове истекао, Одељење за 
урбанизам и комуналне послове Општинске управе Сента израдило је предлог Решења о 
именовању мр Золтана Домања као представника у Скупштину Д.О.О. «РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА» Суботица који је упућен Општинском већу општине Сента на разматрање и 
утврђивање. 
     Дана 02.10.2012. године, Општинско веће општине Сента је својим Закључком број 
47-289/2012 утврдило предлог Решења о именовању представника у Скупштину Друштва с 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА» Суботица и исти је упутило Скупштини општине Сента на разматрање и 
усвајање. 
             На основу наведеног, предлаже се Скупштини општине разматрање и усвајање 
предлога Решења о именовању представника у Скупштину Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом «РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА» 
Суботица у предложеном тексту.  
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225. 
 
На основу члана 53. става 1., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), 
члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. 
године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА – 

HÓFEHÉRKE“ У СЕНТИ  
 

I. 
 

Разрешавају се чланови Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти и то: 
 

- Беата Секе, представник запослених, 
- Корнелиа Жолдош, представник запослених, 
- Зорана Мијатов, представник запослених, 
- Жолт Калаи, представник локалне самоуправе, 
- Каталин др. Ковач Киш, представник локалне самоуправе, 
- Илона Месарош, представник локалне самоуправе, 
- Дијана Никочев-Буквић , представник родитеља,  
- Хајналка Бевиз, представник родитеља,  
- Ана Ленђел, представник родитеља, 

 
због истека мандатног периода од четири године на који су изабрани. 
 

II. 
 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској установи јесте управни 
одбор. 
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 
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Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 
Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања.   
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Беате Секе, Корнелије Жолдош и Зоране Мијатов, 
представника запослених, Жолта Калаи, Каталина др Ковач Киш и Илоне Месарош, 
представника локалне самоуправе, односно Дијане Никочев-Буквић, Хајналке Бевиз и Ане 
Ленђел, представника родитеља чланства Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у 
Сенти. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
разрешење чланова Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти, донела је 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-122/2012-I                                                                          
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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226. 
 
На основу члана 53. става 1., члана 54. става 2., 3., 5., 10. и 15. и члана 55. став 1. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 12. 
став 1. тачке 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС, број 72/2009), члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени 
лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. 
октобра 2012. године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „СНЕЖАНА – 

HÓFEHÉRKE“ У СЕНТИ  
 

I. 
 
Именују се за чланове Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти и то: 
 

- Лујза Лишчевић, са пребивалиштем у Сенти, Кеј Едварда Кардеља бр. 7. – као 
представник запослених, 

- Азра Бирџо, са пребивалиштем у Сенти, улица Петефи бригаде бр. 17. – као 
представник запослених, 

- Тимеа Јухас, са пребивалиштем у Сенти, улица Возарска бр. 6. – као представник 
запослених, 

- Корнелиа Јухас Лашу, са пребивалиштем у Сенти, улица Фручкогорска бр. 17. – као 
представник родитеља, 

- Слађана Бабин, са пребивалиштем у Сенти, улица Петра Прерадовића бт. 16. – као 
представник родитеља, 

- Акош Фодор, са пребивалиштем у Сенти, улица Светозара Марковића бр. 21. – као 
представник родитеља, 

- Илона Месарош, са пребивалиштем у Сенти, улица Петефи Шандора бр. 22. – као 
представник локалне самоуправе на предлог Националног савета мађарске 
националне мањине 

- Ана Хајнал,  са пребивалиштем у Сенти, Трг Народног фронта бр. 2. – као 
представник локалне самоуправе на предлог Националног савета мађарске 
националне мањине, 

- Жужана Ватаи, са пребивалиштем у Сенти, улица Станоја Главаша бр. 2. – као 
представник локалне самоуправе на предлог Националног савета мађарске 
националне мањине. 

 
II. 
 

Мандат чланова Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти траје четири 
године. 
 

III. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
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О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у предшколској установи јесте управни 
одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.  

Према члану 54. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим 
се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од 
посебног значаја за националну мањину, национални савет националних мањина предлаже 3 
члана -  представника јединице локалне самоуправе у орган управљања.  

Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 
 
Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
Према члану 12. став 1. тачке 2. Закона о националним саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС, број 72/2009) у установама у којима се у већини одељења 
образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је утврђено да су од 
посебног значаја за националну мањину, национални савет националних мањина предлаже 
чланове управног односно Школског одбора -  представнике јединице локалне самоуправе. 
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Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 22. 10. 2008. године именовани су чланови Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-
Hófehérke “ у Сенти на мандатни период од 4 године. Због истека мандата у претходном сазиву потребно 
је било приступити именовању новог Управног одбора.  
 
Из тог разлога Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе 
општине Сента затражило је од надлежних тела Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти и 
Националног савета мађарске националне мањине да доставе своје предлоге за чланове управног одбора 
Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти. 
 
Национални савет мађарске националне мањине је својим закључком MNT-1464/K/2012-O/599/2 од 
27. 08. 2012. године предложио именовање Илоне Месарош, пензионера из Сенте, Ане Хајнал, 
библиотекара из Сенте и Жужане Ватаи дипломираног инжењера хортикултуре из Сенте за чланове 
Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти у својству представника локалне 
самоуправе. 
 
Дана 04. 10. 2012. године  в. д. дирекор Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти, Илдико Копас 
доставила је Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине 
Сента предлоге Васпитно-образовног већа и Савета родитеља установе. 
 
Васпитно-образовно веће Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke“ у Сенти предложило је именовање Лујзе 
Лишчевић, главне васпитачице објекта, Азре Бирџо, васпитача и Тимеје Јухас, васпитачице за чланове 
управног одбора у својству запослених. Савет родитеља предложио је именовање Корнелије Јухас Лашу, 
педагошког стручног сарадника, Слађане Бабин, апсолвента високошколске установе за традицију и 
Акоша Фодор, економског техничара као представнике родитеља у Управном одбору установе.    
 
За споменуте кандидате затражени су подаци из казнене евиденције од МУП-а Републике 
Србије, Подручна полицијска управа Кикнда, као и њихове изјаве да не постоје законске 
сметње за њихово именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је 
стигло обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли 
бити препрека за именовање предложених чланова Управног одбора. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је именовање Лујзе Лишчевић, са пребивалиштем у Сенти, Кеј 
Едварда Кардеља бр. 7., Азре Бирџо, са пребивалиштем у Сенти, улица Петефи бригаде бр. 
17. и Тимеје Јухас са пребивалиштем у Сенти, улица Возаска бр. 6., као представнике 
запослених, Корнелије Јухас Лашу, са пребивалиштем у Сенти, улица Фрушкогорска бр. 17., 
Слађане Бабин, са пребивалиштем у Сенти, улица Петра Прерадовића бр. 16. и Акоша 
Фодор, са пребивалиштем у Сенти, улица Светозра Марковића бр. 21., као представнике 
родитеља, односно Илоне Месарош, са пребивалиштем у Сенти, улица Петефи Шандора бр. 
22., Ане Хајнал, са пребивалиштем у Сенти, Трг Народног фронта бр. 2. и Жужане Ватаи, са 
пребивалиштем у Сенти, улица Станоја Главаша бр. 2., као представник локалне самоуправе 
на предлог Националног савета мађарске националне мањине за чланове Управног одбора 
Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти. 
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
именовање  чланова Управног одбора Дечјег вртића „Снежана-Hófehérke “ у Сенти, донела је 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-104/2012-I                                                                            
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 

 

 
227. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), 
члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. 
године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ СЕНТА  
 

I. 
 

Разрешавају се чланови Школског одбора Економско-трговинске школе Сента, и то: 
 

- Ибоља Гуљаш  – представник родитеља, 
- Марија Нинковић – представник родитеља. 

 
II. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
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О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 
  
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања.   
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 01. 10. 2012. године директор Економско-трговинске школе Сента, Слободан Борђошки 
доставио је Општини Сента предлог за разрешење Марије Нинковић и Ибоље Гуљаш 
чланства Школског одбора Економско-трговинске школе Сента – представника родитеља. 
Као разлог за њихово разрешење навео је да је престао основ због којег су именовани. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Ибоље Гуљаш и Марије Нинковић, представника 
родитеља чланства Школског одбора Економско-трговинске школе Сента. 
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
разрешење чланова Школског одбора Економско трговинске школе Сента, донела је решење 
као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-118/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
228. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. став 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 32. 
став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 
46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ СЕНТА 
 

I. 
Именују се за чланове Школског одбора Економско-трговинске школе Сента и то: 
 

- Ибоља Копас, са пребивалиштем у Сенти, ул. 7. јули бр. 65. – представник родитеља, 
- Бранкица Ћирић, са пребивалиштем у Сенти, Главни трг 3/1.- представник родитеља. 

 
II. 
 

Мандат чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Сенти траје до истека 
мандата чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Сенти, именованих 
решењем Скупштине општине Сента бр. 020-180/2010-I од 30.12.2010. године.  

 
III. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
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О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 
 
Према члану 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 01. 10. 2012. године директор Економско-трговинске школе Сента, Слободан Борђошки 
предложио је именовање Ибоље Копас и Бранкице Ћирић, као представнике родитеља у 
Школски одбор Економско-трговинске школе Сента.  
 
Уз допис је приложен и допис Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је стигло 
обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли бити 
препрека за именовање предложених чланова Школског одбора. 
 
Општинско веће општине Сента,  као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине 
Сента предложило је именовање Ибоље Копас, са пребивалиштем у Сенти, ул. 7. јули бр. 65. и 
Бранкице Ћирић, са пребивалиштем у Сенти, Главни трг 3/1. као представнике родитеља за чланове 
Школског одбора Економско-трговинске школе Сента. 
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
именовање  чланова Школског одбора Економско-трговинске школе Сента, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог 
решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. Немањина бр. 9. 
Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у року од 30 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-119/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
229. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), 
члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. 
године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У СЕНТИ  
 

I. 
 

Разрешавају се чланови Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац у 
Сенти и то: 
 

- Тамаш Киш, са пребивалиштем у Суботици, улица Беле Бартока бр. 64. – представник 
запослених, 

- Калман Барат, са пребивалиштем у Сенти, улица Жарка Зрењанина бр. 17. – 
представник родитеља. 

 
II. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
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О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 
  
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања.   
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 27. 09. 2012. године директорица Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента, 
Мелинда Мајор доставила је Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске 
управе општине Сента предлог за разрешење Тамаша Киш и Калмана Барат чланства 
Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента. Као разлог за 
разрешење навела је да Тамаш Киш, наставник виолине дао је отказ радног односа, док 
Калману Барат престаје статус родитеља у установи. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Тамаша Киш, представника запослених и Калмана 
Барат, са пребивалиштем у Сенти, представника родитеља чланства Школског одбора 
Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента. 
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Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
разрешење чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти, 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-115/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
230. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. став 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 32. 
став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 
46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ У СЕНТИ  
 

I. 
 
Именују се за чланове Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац у Сенти 
и то: 

- Ленке Шоти, са пребивалиштем у Сенти, Радничка улица бр. 14. – као представник 
запослених на предлог Наставничког већа установе 

- Ева Лучић, са пребивалиштем у Сенти, улица Војислава Илића бр. 10. – као 
представник родитеља на предлог Савета родитеља установе. 

 
II. 
 

Мандат чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти 
траје до истека мандата чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ у Сенти, именованих решењем Скупштине општине Сента бр. 020-181/2010-I од 
30.12.2010. године.  
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III. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 
  
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 

Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 
 
Према члану 55 став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 27. 09. 2012. године директорица Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента, 
Мелинда Мајор предложила је именовање Ленкеа Шоти као представника запослених и Еве 
Лучић као представника Савета родитеља у Школски одбор Основне музичке школе „Стеван 
Мокрањац“ Сента. Уз допис су приложени записник са седнице Савета родитеља одржаној 
дана 20. 09. 2012. године на којој је за члана Школског одбора из реда родитеља је 
предложена Ева Лучић и записник са седнице Наставничког већа одржаној дана 26. 09. 2012. 
године на којој је за члана из реда запослених предложена Ленке Шоти.    
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За споменуте кандидате затражени су подаци из казнене евиденције од Подручне полицијске 
управа Кикнда МУП-а Републике Србије, као и њихове изјаве да не постоје законске сметње 
за њихово именовање. Из Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је стигло 
обавештење да према подацима из казнене евиденције нема података који би могли бити 
препрека за именовање предложених чланова Школског одбора. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је именовање Ленкеа Шоти, са пребивалиштем у Сенти, 
Радничка улица бр. 14. као представника запослених и Еве Лучић, са пребивалиштем у 
Сенти, улица Војислава Илића бр. 10. као представнике родитеља за чланове Школског 
одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
именовање  чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти, 
донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-116/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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231. 
 
На основу члана 18. става 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 135. става 1. и става 2. тачке 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010 и 
99/2010), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007) и члана 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, 
бр. 5/2011) и члана 24. става 1. и става 2. тачке 1. Статута Дома здравља Сента, Скупштина 
општине Сента на седници одржаној 29. октобра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У СЕНТИ 

 
I. 

 
Разрешава се дужности директора Дома здравља у Сенти, пре истека мандата, ИБОЉА др. 
ЛЕНЂЕЛ ВИГ из Сенте, на лични захтев. 

                                                                         II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 

                                                                                          
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

На основу члана 18. става 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) директора установе именује и разрешава оснивач. 

 
Према члану 135. став 1. и став 2. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010 и 99/2010) дужност директора 
здравствене установе престаје истеком мандата и разрешењем. Оснивач здравствене 
установе разрешиће директора пре истека мандата на лични захтев. 
 

Чланом 24. ставом 1. и ставом 2. тачка 1. Статута Дома здравља Сента дужност директора 
Дома здравља ствене престаје истеком мандата и разрешењем. Оснивач Дома здравља 
разрешиће директора пре истека мандата на лични захтев. 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
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На основу члана 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
5/2011) Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Дана 10. 10. 2012. године директорица Дома здравља Сента, Ибоља Ленђел Виг поднела је 
оставку на функцију директора установе. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Ибоље др Ленђел Виг дужности директора Дома 
здравља у Сенти, на лични захтев, пре истека мандата. 

 

Скупштина општине Сента, као оснивач Дома здравља у Сенти, након разматрања предлога 
Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна 
питања и Одбора за здравство и социјалну политику Скупштине општине Сента, донела је 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-41/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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232. 
 
На основу члана 18. става 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 132. става 1. и члана 134. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010 и 99/2010), члана 
32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), 
члана 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента”, бр. 5/2011) и 
члана 19. става 1. и члана 22. Статута Дома здравља Сента, Скупштина општине Сента на 
седници одржаној 29. октобра 2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У СЕНТИ 
 

I. 
 
Именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља у Сенти Густав др Шурјан,  са 
пребивалиштем у Сенти,  ул.  Максима Горког бр. 20. - на период од шест месеци, почев од 
дана именовања. 

                                                                         II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”.                                                                                          

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу члана 18. става 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) директора установе именује и разрешава оснивач. 

 
На основу члана 132. става 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 

107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010 и 99/2010) за директора може бити именовано лице: 1) 
које има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке 
са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; 2) које има најмање пет 
година радног стажа у области здравствене заштите; 3) које испуњава и друге услове 
предвиђене статутом установе. 
 
На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 
72/2009-др. закон, 88/2010 и 99/2010) ако управни одбор здравствене установе не изврши 
избор кандидата за директора здравствене установе, односно ако оснивач здравствене 
установе не именује директора здравствене установе, у складу са одредбама овог закона, 
оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период од шест месеци. Услови за 
избор, права, обавезе и одговорности директора здравствене установе односе се и на 
вршиоца дужности директора здравствене установе. 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ 
бр. 129/2007) Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
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На основу члана 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 
5/2011) Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Према члану 19. став 1. Статута Дома здравља Сента за директора Дома здравља може бити 
именовано лице које поред општих услова предвиђених законом испуњава и следеће услове: 

1. које има: 
а) завршен медицински факултет или завршен медицински факултет и положен 
специјалистички испит, или 
б) завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента; 
2. које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите; 
3. да није кажњавано за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције; 
4. да има општу здравствену способност.  

 
Према члану 22. Статута Дома здравља Сента у случају да Управни одбор не изврши избор 
кандидата за директора Дома здравља, односно ако оснивач не именује директора Дома 
здравља, у складу са одредбама овог закона, оснивач ће именовати вршиоца дужности 
директора на период од шест месеци. Услови за избор, права, обавезе и одговорности 
директора Дома здравља односе се и на вршиоца дужности директора Дома здравља. 
Пошто је директорица Дома здравља Сента дала оставку на функцију директора установе, 
потребно је било приступити именовању вршиоца дужности директора установе.  
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине 
Сента предложило је именовање Густава др Шурјан за вршиоца дужности директора Дома здравља у 
Сенти. 

Скупштина општине Сента, као оснивач Дома здравља у Сенти, након разматрања предлога 
Општинског већа општине Сента и мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна 
питања и Одбора за здравство и социјалну политику Скупштине општине Сента, донела је 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-44/2012-I     
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
 
 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 825 

233. 
 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007,34/2010-одлука УС i 54/2011) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента     
(“Службени лист општине Сента” ,бр. 5/2011) Скупштина општине Сента на седници 
одржаној дана  29. октобра 2012. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 
I. 

Разрешавају се дужности у  Изборној комисији општине Сента  : 
Душан Николић , председник  и Ерика Репаш, заменик председника ,  
Драгана Радоњић, Марија Пастор, Ференц Кајари, Иштван Такач, Иштван Деак, Јован Ристић 
чланови и 
Добрила Николоска, Моника Балинд, Киш Бичкеи Арпад, Даниел Нађ, Ђула Гере и Гизела 
Берзе Чеке, заменици чланова. 

II.  
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Скупштине општине Сента број 020-55/2011 -I  од 05.09.2011. године именована је 
Изборна комисија Општине Сента у сталном саставу. 
Одредбама Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,34/2010-одлука 
УС i 54/2011) прописано је да  један од органа за спровођење избора је изборна комисија 
јединице локалне самоуправе чије чланове именује и разрешава скупштина општине. 
Обзиром да је  чланом  14. Закона, предвиђено да Изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, 
на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника,Општинско веће на предлог одборничких група који су овлашћени предлагачи 
кандидатa за чланове изборне комисије, предлаже Скупштини општине Сента разрешење 
председника , као и свих  чланова Изборне комисије општине Сента у сталном саставу и 
њихових заменика како би се испоштовале одредбе закона након одржаних локалних избора. 
На основу напред наведеног, донето је ово решење. 
 
ПРАВНА ПОУКА : 
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 часа од доношења 
Решења.            
Решење је донето дана  29. октобра 2012. године у    13:10  часова. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-125/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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234. 
 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима(“Службени гласник РС” , бр. 
129/07,34/2010-одлука УС i 54/2011) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента (“ Службени лист 
општине Сента” ,бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници одржаној дана 29. октобра 2012. 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

 
I 

У Изборну комисију општине Сента у сталном саставу  именују  се: 
 

• за председника  МАРИА ПАСТОР , дипл. правник из Сенте , Војвођанских бригада 17., 
представник Савеза Војвођанских мађара, на предлог одборничке групе„Одборничка 
група СВМ – ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за заменика председника МОНИКА БАЛИНД, дипл. правник из Горњег Брега, 
Гробљанска 11., представник Савеза Војвођанских мађара, на предлог одборничке 
групе„Одборничка група СВМ – ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за члана ИШТВАН ФЛЕИС из Горњег Брега, Јожеф Атиле бр. 8/а., представник Савеза 
Војвођанских мађара, на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – ПУПС“-  
VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за заменика члана АНИКО ФЕНДРИК , из Сенте, Мајора Самарџића 17., представник 
Савеза Војвођанских мађара на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – 
ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за члана ЗОЛТАН НАЂ АБОЊИ , из Сенте , Максима Горког 2б., представник Савеза 
Војвођанских мађара, на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – ПУПС“-  
VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за заменика члана КОРНЕЛИА БОРОШ , из Сенте, Бранка Радичевића 41., представник 
Савеза Војвођанских мађара, на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – 
ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за члана ГЕЗА ТОЛМАЧИ , из Сенте , Доња Тисина обала 16., представник Партије 
уједињени пензионери Србије, на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – 
ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport 

• за заменика члана ДРАГУТИН БОЉАНОВИЋ , из Сенте,Главна 4., представник Партије 
уједињених пензионера Србије, на предлог одборничке групе„Одборничка група СВМ – 
ПУПС“-  VMSZ-PUPS Képviselői csoport  

• за члана ПОША ИБОЉА из Сенте , Жељезничка 6., представник “Уједињених региона 
Србије“, на предлог одборничке групе “Уједињени региони Србије-Szerbia egyesült régiói“  

• за заменика члана ЖЕЉКО ВУЧИНИЋ , из Сенте, Ћурчијска 13., представник 
“Уједињених региона Србије“, на предлог одборничке групе “Уједињени региони Србије-
Szerbia egyesült régiói“  

• за члана ЕРИКА РЕПАШ , из Сенте , Потиска 6., представник Демократске странке, на 
предлог одборничке групе ДС-СДПС   

• за заменика члана ДОБРИЛА НИКОЛОСКА из Сенте, Торњошки пут 48., представник 
Демократске странке, на предлог одборничке групе ДС-СДПС   

• за члана ДУШАН НИКОЛИЋ , из Сенте , Поштанска 6., представник Демократске 
странке, на предлог одборничке групе ДС-СДПС   

• за заменика члана ЕВА ХЕВЕР из Сенте , Арањ Јаноша 25., представник Демократске 
странке, на предлог одборничке групе ДС-СДПС.    
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II 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента” и на огласној табли    Општине Сента. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 11. и 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС” бр. 129/07,34/2010-

одлука УС i 54/2011) прописано је да  један од органа за спровођење избора је изборна комисија 
јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: изборна комисија), да органи за спровођење избора су 
самостални и независни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на основу закона, да за 
свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао, да  чланови органа за 
спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и 
пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе. Чланом  13. и 14. Закона,предвиђено је да 
Изборна комисија ради у сталном саставу , да ниједна политичка странка или страначка коалиција не 
може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора , да у решењу 
о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, 
односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно 
страначке коалиције на чији предлог је именован, да Изборну комисију у сталном саставу чине 
председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на 
предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмено броју одборника, да 
Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе који  
учествује у раду комисије без права одлучивања, да Председник, чланови изборне комисије у сталном 
саставу и њен секретар имају заменике, да за председника, заменика председника, секретара и 
заменика секретара изборне комисије именује се лице које је дипломирани правник као и да против 
решења скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне 
комисије у сталном саставу допуштена је жалба надлежном окружном суду у року од 24 часа од 
доношења решења. 

У Скупштини општине, који броји 29 одборника, пријављене су три одборничке групе и то 
„Одборничка група СВМ – ПУПС“- VMSZ-PUPS Képviselői csoport са 15 одборника ,што значи да им 
припада право на предлагање 3,620 чланова комисије, ДС-СДПС  са 10 одборника ,што значи да им 
припада право на предлагање 2,172 чланова комисије и “Уједињени региони Србије-Szerbia egyesült 
régiói“ са 3 одборника, што значи да им припада право на предлагање 0,724  чланова комисије. 

Општинско веће је на основу  предлога одборничких група који су овлашћени предлагачи кандидатa 
за чланове изборне комисије, утврдило предлог Решења о именовању председника и чланова Изборне 
комисије општине Сента у сталном саставу и њихових заменика и предложило Скупштини општине 
Сента доношење предложеног решења.  

На основу напред наведеног, донето је ово решење.  

ПРАВНА ПОУКА : 
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у Београду у року од 24 
часа од доношења Решења.            
 
Решење је донето дана   29. октобра 2012.године у      13:14  часова. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-126/2012-I     
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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235. 
 
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС” , бр. 
129/07,34/2010-одлука УС i 54/2011) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента (“ 
Службени лист општине Сента” ,бр. 5/2011),Скупштина општине Сента на седници одржаној 
дана  29. октобра 2012. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА 

 
I. 

Илона Короди,  дипл. правник разрешава се дужности секретара Изборне комисије општине 
Сента. 

II. 
Ерика Сарвак Барати, дипл. правник разрешава се дужности заменика секретара Изборне 
комисије општине Сента. 

III. 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Решењем Скупштине општине Сента број 020-57/2011-I од 05.09.2011. године именован је 
секретар и заменик секретара Изборне комисије Општине Сента. 
Чланом 14. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,34/2010-
одлука УС i 54/2011),предвиђено је да Изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе који учествује у раду комисије без права 
одлучивања, да секретар има заменика и да за секретара и заменика секретара изборне 
комисије именује се лице које је дипломирани правник.  
Имајући у виду чињеницу да је поднет предлог за разрешење чланова постојеће и именовање 
нових чланова Изборне комисије општине Сента у складу са позитивним прописима, , 
Општинско веће  предлаже Скупштини општине Сента разрешење секретара Изборне 
комисије општине Сента и његовог заменика. 
На основу напред наведеног, донето је ово решење. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9.. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-127/2012-I                                              
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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236. 
 
На основу члана 14. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС”, бр. 
129/07,34/2010-одлука УС i 54/2011) и члана 46. тачка 33. Статута општине Сента (“ 
Службени лист општине Сента” ,бр. 5/2011),Скупштина општине Сента на седници одржаној 
дана 29. октобра 2012. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ОПШТИНЕ СЕНТА И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА 

 
I. 

ЗОЛТАН ШИМОЊИ, дипл .правник именује се за секретара Изборне комисије општине 
Сента. 
 

II. 
ЕДИТ ШАРЊАИ РОЖА, дипл .правник именује се за заменика секретара Изборне 
комисије општине Сента. 
 

III. 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Сента”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 14. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,34/2010-
одлука УС i 54/2011),предвиђено је да Изборна комисија има секретара кога именује 
скупштина јединице локалне самоуправе који учествује у раду комисије без права 
одлучивања, да секретар има заменика и да за секретара и заменика секретара изборне 
комисије именује се лице које је дипломирани правник. 
Имајући у виду чињеницу да је поднет предлог за именовање нових чланова Изборне 
комисије општине Сента, Општинско веће предлаже Скупштини општине Сента именовање 
и секретара Изборне комисије општине Сента и његовог заменика. 
На основу напред наведеног, донето је ово решење. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9.. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-128/2012-I  
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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237. 
 
На основу члана 11. став 1. и члана 14. става 1. и 2. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 
25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2005-др. закон), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. тачка 10. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 26. став 2. Статута 
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 11/2002, 
8/2003 и 5/2007) Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној  29. октобра 2012. 
године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА СЕНТА 
 

I. 
 
Разрешава се Тибор Корпонаи са функције вршиоца дужности директора Јавног комунално-
стамбеног предузећа Сента. 

II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 11. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-
испр. и 123/2005-др. закон) органи јавног предузећа јесу: 1) управни одбор, као орган 
управљања; 2) директор, као орган пословођења; 3) надзорни одбор, као орган надзора. 
 

Према члану 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(„Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 
123/2005-др. закон) директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. Оснивачким 
актом јавног предузећа утврђује се мандат директора. Оснивач може до именовања 
директора јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора. Вршилац дужности 
директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 
 
На седници одржаној дана 06. 09. 2012. године Скупштина општине Сента разрешила је 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, Ерику Репаш на лични захтев, те је 
именовала за вршиоца дужности директора предузећа Тибора Корпонаи до именовања 
директора, а најдуже на период од 1 године. 
 
Пошто је дана 26. 09. 2012. године расписан конкурс за избор и именовање директора Јавног 
комунално-стамбеног предузећа Сента, на основу којег је утврђен предлог за именовање 
директора предузећа, стекли су се услови за разрешења вршиоца дужности директора 
предузећа.  
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Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр.5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Према члану 26. став 2. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 11/2002, 8/2003 и 5/2007) директора именује и разрешава оснивач. 
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Тибора Корпонаи, са функције вршиоца дужности 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Одбора за кадрове и мандатно-
имунитена питања Скупштине општине Сента за избор и предлога Општинског већа 
општине Сента за разрешење Тибора Корпонаи са функције вршиоца дужности директора 
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-46/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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238. 
 
На основу члана 11. став 1. и члана 14. става 1. и 2. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 
25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2005-др. закон), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. тачка 10. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), члана 26. став 2. и члана 29. 
Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
11/2002, 8/2003 и 5/2007) Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној  29. 
октобра 2012. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

СЕНТА 
 

I. 
 
Именује се за директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента Јожеф Бодо, са 
пребивалиштем у Сенти, улица Арпадова број 69., на мандатни период од четири године. 

II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 11. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 
108/2005-испр. и 123/2005-др. закон) органи јавног предузећа јесу: 1) управни одбор, као 
орган управљања; 2) директор, као орган пословођења; 3) надзорни одбор, као орган надзора. 

Према члану 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-
испр. и 123/2005-др. закон) директора јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 
Оснивачким актом јавног предузећа утврђује се мандат директора. Оснивач може до 
именовања директора јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора. Вршилац 
дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

На седници одржаној дана 06. 09. 2012. године Скупштина општине Сента разрешила 
је директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента, Ерику Репаш на лични захтев, те 
је именовала за вршиоца дужности директора предузећа Тибора Корпонаи до именовања 
директора, а најдуже на период од 1 године. 

Дана 17. 09. 2012. године управни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа 
одлуком донетом под бројем 01-957-05/2012-1 расписао је конкурс за избор и именовање 
директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента. Конкурс је објављен 26. 09. 2012. 
године, а био је отворен 15 дана од дана објављивања. 

Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
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Према члану 26. став 2. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента 
(„Службени лист општине Сента“ бр. 11/2002, 8/2003 и 5/2007) директора именује и 
разрешава оснивач. 

Према члану 29. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента („Службени 
лист општине Сента“ бр. 11/2002, 8/2003 и 5/2007), конкурс за избор и именовање директора 
расписује Управни одбор, на основу своје одлуке. Стручна служба обавља расписивање 
конкурса, прикупљање документације као и сва остала питања везана за питање конкурса.  

Након завршеног конкурсног рока, сва приспела документација се неотворена 
прослеђује оснивачу. Оснивач је дужан да у најкраћем могућем року именује директора, а 
најдуже у року од 6 месеци. Након извршеног избора сва приспела документација се враћа 
предузећу, а учесници конкурса се обавештавају о крајњој одлуци оснивача, као и 
могућности да им се врати предата документација.     

Конкурс за директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента објављен је 26. 
09. 2012. године, а био је отворен 15 дана од дана објављивања. 

Сходно одредби из члана 29. става 3. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа 
Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 11/2002, 8/2003 и 5/2007), према којем након 
завршеног конкурсног рока, сва приспела документација се неотворена прослеђује оснивачу, 
стручна служба је то и урадила. Дана 12. 10. 2012. године Одбор за кадрове и мандатно-
имунитетна питања Скупштине општине Сента разматрала је конкурсну документацију и 
констатовала да је пристигла само једна пријава од Бодо Јожефа која у свему испуњава 
услове конкурса. На основу напред изнетог Одбор за кадрове и мандатно-имунитетна питања 
предложила је избор Јожефа Бодо на место директора Јавног-комуналног предузећа Сента.  

Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси 
Скупштина општине Сента предложило је именовање Јожеф Бодо, са пребивалиштем у 
Сенти, улица Арпадова број 69. за директора Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента. 

Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Одбора за кадрове и 
мандатно-имунитена питања Скупштине општине Сента за избор и предлога Општинског 
већа општине Сента за именовање Јожефа Бодо за директора Јавног комунално-стамбеног 
предузећа Сента, донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 02-45/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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239. 
 
На основу члана 11. став 1. и члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 
108/2005-испр. и 123/2005-др. закон), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 46. тачка 10. Статута општине 
Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на својој 
седници, одржаној  29. октобра 2012. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА 
 

I. 
 
Разрешавају се председник и члан Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента, и то: 

- Џеват Адеми, председник Управног одбора, на лични захтев 
- Мартина Молнар, члан Управног одбора .  

II. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 11. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-
испр. и 123/2005-др. закон) органи јавног предузећа јесу: 1) управни одбор, као орган 
управљања; 2) директор, као орган пословођења; 3) надзорни одбор, као орган надзора. 
 

Према члану 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС“, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 
123/2005-др. закон) председника и чланове управног одбора јавног предузећа именује и 
разрешава оснивач. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр.5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Дана 03. 09. 2012. године Општинска управа општине Сента примила је писмену оставку 
Џевата Адеми на функцију председника Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ која је 
датирана на дан 17. 08. 2012. године. 
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Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Џевата Адемија на лични захтев дужности 
председника и Мартине Молнар чланства Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ 
Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
разрешење председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-110/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
 
240. 
 
На основу члана 11. став 1. и члана 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 
25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2005-др. закон), члана 32. става 1. тачке 9. Закона о 
локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана 46. тачка 10. Статута 
општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011) и члану 28. Статута Јавног 
предузећа „ЕЛГАС“ Сента, Скупштина општине Сента на својој седници, одржаној  29. 
октобра 2012. године доноси 
 

Р   Е  Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА 
 

I. 
 
Именује се за председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента, и то: 

- Корнел Тот, дипломирани економист са пребивалиштем у Сенти, Кеј Др. Зорана 
Ђиниђића број 41/7. – за председника Управног одбора, 

- Силард Тертеи, инжењер индустријског менаџмента са пребивалиштем у Сенти, ул. 
Бранислава Нушића број 19/а – за члана Управног одбора.   
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II. 

Мандат председника Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ траје до истека мандата 
чланова Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента именованих од стране 
Скупштине општине Сента решењем број:  020-4/2009-V. од 25. 02. 2009. године. 
 

III. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сента”. 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 11. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-
испр. и 123/2005-др. закон) органи јавног предузећа јесу: 1) управни одбор, као орган 
управљања; 2) директор, као орган пословођења; 3) надзорни одбор, као орган надзора. 
 

Према члану 12. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије, број 25/2000  и 25/2002, 107/2005, 108/2005-
испр. и 123/2005-др. закон) председника и чланове управног одбора јавног предузећа именује 
и разрешава оснивач. 
 
Према члану 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“ бр. 
129/2007) и члану 46. тачка 10. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр.5/2011), Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 
 
Према члану 28. Статута Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента, Управни Одбор се састоји од 7 
(седам) чланова, од којих 4 (четири) су стручњаци афирмисани у области из делатности 
Јавног Предузећа, а 3 (три) члана су представници радника Јавног Предузећа. Представници 
радника Јавног Предузећа именују се у Управни Одбор на предлог надлежног органа 
организације Синдиката, који је учесник у закључивању колективног уговора. Све чланове, 
председника и заменика председника Управног Одбора, имењује и разрешава Скупштина 
општине Сента, посебним Решењем. Директор и чланови Надзорног Одбора не могу бити 
бирани у Управни Одбор.   
 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је именовање Корнела Тот за председника и Силарда Тертеиа за 
члана Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента за 
именовање председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „ЕЛГАС“ Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања, донела је решење као у 
диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно. Против овог решења 
може се покренути тужба пред стварно и месно надлежним судом, у року од 15 дана од дана 
достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-129/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 

 
 
 
241. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. става 3. тачке 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), 
члана 32. став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине 
Сента“, бр. 5/2011), Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. 
године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

СЕНТА  
 

I. 
Разрешава се члан Школског одбора Средње медицинске школе Сента, и то: 

- Ева Пинтер – представник родитеља из разлога престанка основа по којем је 
именована. 

 
II. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 
 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 
Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 
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 Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 
Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 
Према члану 55 став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган 
управљања установе, на лични захтев члана, као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење појединог члана органа управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања.   
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
Дана 12. 10. 2012. године директор Средње медицинске школе Сента, Золтан Нађ Абоњи 
обратио се Одељењу за општу управу и друштвене делатности са захтевом за разрешење Еве 
Пинтер чланства Школског одбора установе из разлога престанка основа по којем је 
именована. 
Општинско веће општине Сента, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је разрешење Еве Пинтер, представника родитеља чланства 
Школског одбора Средње медицинске школе Сента. 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
разрешење члана Школског одбора Средње медицинске школе Сента, донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-130/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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242. 
 
На основу члана 53. става 2., члана 54. става 2., 3., 10. и 15. и члана 55. став 1. и 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), члана 32. 
став 1. тачке 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 
46. става 1. тачке 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), 
Скупштина општине Сента на седници, одржаној 29. октобра 2012. године донела је 
 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

СЕНТА 
 

I. 
Именује се за члана Школског одбора Средње медицинске школе Сента и то: 
 

- Марта Хуска, са пребивалиштем у Сенти, ул. Миклоша Раднотија бр. 9. – као 
представник родитеља. 

 
II. 

Мандат члана Школског одбора Средње медицинске школе у Сенти траје до истека мандата 
чланова Школског одбора Средње медицинске школе у Сенти, именованих решењем 
Скупштине општине Сента бр. 020-66/2011-I од 14. 11. 2011. године.  

 
III. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“.  
 

О б р а з л о ж е њ е : 

Према члану 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања у школи јесте школски одбор. 

Према члану 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) орган управљања устаниове чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС, број 72/2009 и 52/2011) чланове органа управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом – наставничко и 
педагошко веће, а из реда родитеља – савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Према члану 54. став 15. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) решење о именовању, односно разрешењу органа 
управљања – коначно је у управном поступку. 
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Према члану 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) мандат органа управљања траје 4 године. 
 
Према члану 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 
 
Према члану 32. ставу 1. тачки 20. Закона о локалној самоурпави („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007), Скупштина општине обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
 
Према члану 46. став 1. тачка 33. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, 
бр. 5/2011), Скупштина општине у складу са законом и статутом обавља и друге послове 
утврђене законом и статутом.  
 
Дана 12. 10. 2012. године директор Средње медицинске школе Сента, Золтан Нађ Абоњи 
обратио се Одељењу за општу управу и друштвене делатности са захтевом за разрешење Еве 
Пинтер чланства Школског одбора установе из разлога престанка основа по којем је 
именована и доставио је предлог Савета родитеља установе који је на својој седници, 
одржаној дана 27. 09. 2012. године једногласном одлуком предложила Марту Хуска из 
редова родитеља за новог члана Школског одбора установе. Уз допис је приложен и допис 
Дирекције полиције Полицијске управе у Кикинди је стигло обавештење да према подацима 
из казнене евиденције нема података који би могли бити препрека за именовање 
предложеног члана Школског одбора. 
 
Општинско веће општине Сента,  као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина 
општине Сента предложило је именовање Марте Хуска, са пребивалиштем у Сенти, ул. 
Миклоша Раднотија бр. 9. као представника родитеља за члана Школског одбора Средње 
медицинске школе Сента. 
 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине Сента и 
мишљења Одбора за кадрове и мандатно-имунитетна питања Скупштине општине Сента, за 
именовање  члана Школског одбора Средње медицинске школе Сента, донела је решење као 
у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-131/2012-I    
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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243. 
 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 
5/2011) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Општине Сента“ бр. 
02/07) Скупштина општине Сента на седници дана 29. октобра 2012. године доноси 

 
 

  Р Е Ш Е Њ E 
 

о разрешењу Kомисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 

 
I 
 

Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Сента и то:  

 
председник Комисије: 

      1.Илона Короди, Сента, Танчић Михаља 2., 
 

чланови Комисије: 
 

1. Ана Пријовић – Сента, Мушкатировића 5., 
2. Золтан Леваи – Сента, Предградски венац бр. 41/а, 
3. Јожеф Ковач – Сента, Петра Прерадовића 32., 
4. Бранимир Вучуровић – Сента, Кеј др Зорана Ђинђића бр. 7/3., 
5. Ервин Тот – Сента, Топартска бр. 78, 
6. Иштван Деак – Сента, Кеј др Зорана Ђинђића бр. 43/5. 

 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-124/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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244. 
 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 
5/2011) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Општине Сента“ бр. 
02/07) Скупштина општине Сента на седници дана 29. октобра 2012. године доноси 

 
  Р Е Ш Е Њ E 

 
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Сента за 2012. годину 

 
I 
 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2012. годину 
(у даљем тексту Комисија). 
 

II 
 

Комисију чине председник и 6 чланова и то: 
 

председник Комисије: 
1. Ференц Борбељ, дипп. правник, Сента, Милоша Обилића 44., 

 
чланови Комисије: 

 
1. Золтан Леваи, геодет, Сента, Предградски венац бр. 41/а, 
2. Јожеф Ковач, дипл. инж. пољопривреде, Сента, Петра Прерадовића 32., 
3. Ференц Шоти, пољопривредни произвођач, Сента, Сремска 18., 
4. Роберт Тот Баги, пољопривредни произвођач, Торњош, 
5. Ливиа Копас Месарош, дипл. економиста, Сента, Доња Тисина Обала 24, 
6. Бранимир Вучуровић, дипл. инж. пољопривреде, Кеј др Зорана Ђинђића 7/3, Сента 

 
За записничара именује се Мариа Терезиа Тот, дипл. економиста. 
 

III 
 
Председник и чланови Комисије именују се на период од годину дана. 
 

IV 
 

У случају одсутности председника Комисије замењује га члан Комисије Јожеф Ковач. 
 

V 
 

Задатак Комисије је да прикупи пријаве за јавно надметање, спроведе поступак јавног 
надметања и да предложи председнику општине најповољнијег понуђача. 
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VI 
 

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за привреду 
Општинске управе општине Сента. 
 

VII 
 

Накнада за рад члановима Комисије се одређује на основу чланa 7. Одлуке о накнадама 
одборника и чланова радних тела у Скупштини Општине („Службени лист општине Сента“ 
бр. 23/2010 и 10/2011). 

 
VIII 

 
Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 
5/2011) Скупштина општине Сента оснива стална и повремена радна тела за разматрање 
питања из њене надлежности. 
Скупштина општине Сента након разматрања предлога Општинског већа општине за 
именовање председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сента 
за 2012. годину донела је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, 
Немањина бр. 9. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-120/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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245. 
 

На основу члана 46. става 1. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист 
Општине Сента“ бр. 5/2011) Скупштина општине Сента дана 29. октобра 2012. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу Комисије за израду Годишњeг програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Сента за 2012. годину 

 
 
I 
 

Разрешавају се председник и чланови Комисије за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Сента за 2012. годину: 
 

 
председник Комисије: 
1. Јожеф Ковач дипл. инж. пољопривреде, Петра Прерадовића 32, Сента 
 
чланови Комисије: 
1. Бранимир Вучуровић, дипл. инж. пољопривреде, Кеј др Зорана Ђинђића 7/3, Сента 
2. Карољ Гуљаш, пољопривредни произвођач, Велики сокак 69, Горњи Брег 
3. Ана Пријовић, дипл. економиста, Мушкатировићева 5/6, Сента 
4. Наташа Адеми, дипл. инж. пољопривреде; представник локалне самоуправе, 

Доситеј Обрадовића 29/2, Сента 
5. Бела Барна, IV реон 7, Кеви, 
6. Вилмош Боршош, пољопривредни произвођач, ЈНА 2, Богараш. 

 
II 

 
Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-123/2012-I  
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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246. 
 
На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 
5/2011) Скупштина општине Сента дана 29. октобра 2012. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о образовању Комисије за израду Годишњeг програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Сента за 2013. годину 

 
I 
 

Образује се Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Сента за 2013. годину (у даљем тексту: Комисија). 
 
 

II 
 

Комисију чини председник и шест (6) чланова: 
 
председник Комисије: 
1. Јожеф Ковач дипл. инж. пољопривреде, Петра Прерадовића 32, Сента 
 
чланови Комисије: 
1. Мариа Терезиа Тот, дипл. економиста, Железничка 38, Сента 
2. Ерне Бурањ, дипл. инж. пољопривреде, I реон 35, Сента 
3. Бела Вашаш, дипл. ветеринар, Железничка 46, Сента 
4. Золтан Леваи, геодет, Предградски венац бр. 41/а, 
5. Ференц Кајари, дипл. инж. пољопривреде, Милоша Кривокапића 4, Сента 
6. Бранимир Вучуровић, дипл. инж. пољопривреде, Кеј др Зорана Ђинђића 7/3, Сента 

 
 

III 
 

Задатак Комисије је да изради Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, којим ће утврдити врсту и обим радова које треба извршити у 
2013. години, динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно да утврди податке 
који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 60. Став 
6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/2008 – др. 
закони и 44/2009) и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту. 

 
IV 

 
Комисија је дужна да Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта из тачке III овог решења изради и достави Скупштини општине 
на усвајање до 31.03.2013. године. 
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V 
 
 Мандат чланова Комисије траје годину дана. 
 

VI 
 
 
Накнада за рад члановима Комисије се одређује на основу чланa 7. Одлуке о накнадама 
одборника и чланова радних тела у Скупштини Општине („Сл. Лист општине Сента“ бр. 
23/2010). 
 

VII 
 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 

Образложење 
 

На основу члана 46. тачка 20. Статута општине Сента („Службени лист Општине Сента“ бр. 
5/2011) Скупштина општине Сента оснива стална и повремена радна тела за разматрање 
питања из њене надлежности. 
Скупштина општине Сента, након разматрања предлога Општинског већа општине, предлога 
и мишљења Одбора за кадрове, избор и именовања Скупштине општине Сента, за именовање 
председника и чланова Комисијe за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта донела је решење као у диспозитиву. 
Скупштини општине Сента се предлаже доношење Решења о именовању Kомисије за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Сента за 2013. годину. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку. 
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, ул. 
Немањина бр. 9.. Тужба Управном суду у Београду се предаје непосредно или преко поште, у 
року од 30 дана од дана достављања овог решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 020-121/2012-I 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Скупштине општине Сента  

 
Анико Ширкова  c.p. 
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247. 
 
 
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/2007) по 
коначности Одлуке о избору кандидата бр. 111-5/2012-III од 16. октобра 2012. године 
 
Општинско веће општине Сента на седници одржаној 23. октобра 2012. године донело је  
 
 
 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
СЕНТА 

 
 

  
I. МАРИЈА ПАСТОР – дипломирани правник  из Сенте, ПОСТАВЉА СЕ за 

начелника Општинске управе општине Сента са даном 23. октобра 2012. 
године 
- на 5 година. 

 
II.  Ово решење се има објавити у “Службеном листу општине Сента”. 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента  
Број: 02-48/2012-III 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Општинског већа општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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248. 
 
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/2007) по 
коначности Одлуке о избору кандидата бр. 111-2/2012-III од 13. септембра 2012. године 
 
Општинско веће општине Сента на седници одржаној 25. септембра 2012. године донело је  
 
 
 
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
 

  
I. ЕДИТ ШАРЊАИ РОЖА – дипломирани правник  из Сенте, ПОСТАВЉА СЕ 

за заменика начелника Општинске управе 
општине Сента са даном 25. септембра 2012. године 
- на 5 година. 

 
II.  Ово решење се има објавити у “Службеном листу општине Сента”. 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Општинско веће општине Сента  
Број: 02- 39/2012-III 
Дана: 29. октобра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник Општинског већа општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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249. 
 
 На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број: 129/07), 
члана  6. Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС” бр.48/91., 
66/91., 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона и 83/2005-испр.др.закона.), члана 96. Статута 
општине Сента ("Службени лист општине Сента" бр.5/2011) и члана 25. Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сента 
бр. 110-9/2012-IV од  12.07.2012. године-пречишћен текст и бр. 110-10/2012-IV од 18.09.2012. 
године-измена, Председник општине Сента донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ СЕНТА 

 
 
I 

ЈОЖЕФ БОБАН - ветеринарски техничар из Горњег Брега,- ЈМБГ:0102962820015 
ПОСТАВЉА СЕ  за помоћника Председника  општине Сента, у Општинској управи 
Општине Сента, за област међународне и регионалне сарадње, почев од 01. октобра 2012. 
године. 
 

II 
Помоћник председника општине покреће иницијативе,предлаже пројекте и даје мишљења у 
вези са питањима која су од значаја  за област за коју је постављен и обавља друге послове 
по налогу Председника општине.  
 

III 
Ово Решење објављује се  у „Службеном листу општине Сента“.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 58. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“ број: 129/07) је 
регулисано да Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају 
помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др.). 
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени 
и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. 
Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. 
У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине. 
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Статутом општине Сента („Службени лист општине Сента, бр. 5/2011) је, у члану 96., 
регулисано да председник општине поставља своје помоћнике у Општинској  
управи који обављају послове из области економског развоја, пољопривреде и међународне и 
регионалне сарадње. 
Чланом 25. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Сента бр. 110-9/2012-IV од 12.07.2012.године-пречишћен текст 
и бр. 110-10/2012-IV од 18.09.2012. године, утврђени су услови за обављање послова  
помоћника председника општине за област међународне и регионалне сарадње и то: високо 
образовање на основним студијама правног или економског смера  у трајању од најмање 4 
године или њему одговарајућа струка стечена на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер,спсецијалистичке академске студије,специјалистичке струковне 
студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманитарних наука  или више образовање 
на основним студијама економског смера, односно први степен академских студија у 
образовно-научном пољу друштвено-хуманитарних наука, или завршена средња школа, једна 
година радног искуства, оспособљеност за рад на рачунару и познавање (српског и 
мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у општини, знање једног страног 
језика. 
Пошто именовани у потпуности испуњава услове прописане чланом 6. Закона о радним 
односима у државним органима (“Службени гласник РС” бр.48/91., 66/91., 44/98-др. закон, 
49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 
81/2005-испр. др. закона и 83/2005-испр. др. закона.) и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сента, донето је решење као 
у диспозитиву. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02- /2012-II 
Дана: 27. септембра 2012. године  
С е н т а 

 
Председник општине  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 17. став 1. тачка 12) Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 30/2012), члана 
4. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ада (''Службени лист 
општине Ада'' број 6/2011),  члана 5. taчка 12. Одлуке о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Сента (''Службени лист општине Сента'' број 4/2011), 
Општински штаба за ванредне ситуације општине Ада и Општински штаба за ванредне ситуације 
општине Сента, на првој заједничкој седници, одржаној дана 19. октобра 2012. године у Ади, 
закључују 
 

СПОРАЗУМ  
О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 
 

Члан 1 
Овим споразумом Општински штаб за ванредне ситуације општине Ада и Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Сента, у циљу остваривања интереса грађана општине Ада и 
општине Сента, утврђују основе за реализацију сарадње на пољу заштите и спасавања људи, 
материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 2 
Сарадња обухвата следеће садржаје: 

• одржавање заједничке седнице Штабова, једанпут годишње 
• усклађивање нормативних и оператривно-планских докумената за ванредне ситуације 
• организација заједничке практичне провере функционисања одређених планских решења 
• координирано наступање и садејство у ангажовању снага и средстава заштите и спасавања у 

случају ванредних ситуација.  
 

Члан 3 
Приликом остваривања сарадње, сходно се примењују одредбе релевантних прописа у области 
ванредних ситуација, односно Пословника о раду Штабова. 
 

Члан 4 
Информације о степену реализације сарадње, у склопу годишњих извештаја о раду, достављају се 
Скупштини општине Ада, Скупштини општине Сента и Одељењу за ванредне ситуације Северно-
Банатског округа у Кикинди. 
Информације о сарадњи се достављају и јавности, путем медија. 
 

Члан 5 
Овај споразум ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Ада“ 
и “Службеном листу општине Сента“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ  
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 
Број: 87-1-120/2012-02 

Заменик команданта, 
                          Горан Матић с.р 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕНТА 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА 
Број: PO 89/2012 

Заменик команданта, 
                           Ференц Борбељ с.р. 
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251. 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 05. септембра 2012. године доноси следећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени  апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину   
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  
економске класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у 
укупном износу од 140.000,00 динара,  

 
• на функцију 310 на позицију 281,отвара се нова економска класификација 4266-

"Материјали за образовање, културу и спорт " на који се врши пренос средстава у 
износу од 140.000,00 динара, 

 
2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-87/2012-IV-03 
Дана: 5. септембра 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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252. 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 23. августа 2012. године доноси следећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени  апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину   („Службени 
лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  економске 
класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара,  

 
• на функцију 111 на позицију 07, економска класификација 4237 "Репрезентација" на 

који се врши пренос средстава у износу од 704.000,00 динара, 
• на функцију 111 на позицију 07, економска класификација 4234 "Услуге 

информисања" на који се врши пренос средстава у износу од 190.000,00 динара, 
• на функцију 111 на позицију 10, економска класификација 4268 "Материјали за 

одржавање хигијене и угоститељство" на који се врши пренос средстава у износу од 
41.000,00 динара 

• на функцију 111 на позицију 10, економска класификација 4269 "Материјали за 
посебне намене" на који се врши пренос средстава у износу од 65.000,00 динара, 

 
2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-83/2012-IV-03 
Дана: 23. августа 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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253. 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 05. септембра 2012. године доноси следећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину   („Службени 
лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  економске 
класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у укупном 
износу од 75.000,00 динара,  

 
• на функцију 111 на позицију 07, економска класификација 4234-"Услуге 

информисања" на који се врши пренос средстава у износу од 70.000,00 динара, 
• на функцију 111 на позицију 13, економска класификација 4822-"Обавезне таксе“ на 

који се врши пренос средстава у износу од 5.000,00 динара 
2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-88/2012-IV-03 
Дана: 05. септембра 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 17. августа 2012. године доноси следећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о отварању нове апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину   („Службени 
лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  економске 
класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у укупном 
износу од 178.000,00 динара,  

 
• на функцију 111 на позицију 07, економска класификација 4235 "Стручне услуге " 

на који се врши пренос средстава у износу од 178.000,00 динара, 
 

2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-81/2012-IV-03 
Дана: 17. августа 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 05. септембра 2012. године доноси следећу 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени  апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину   („Службени 
лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  економске 
класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у укупном 
износу од 5.000,00 динара,  

 
• на функцију 111 на позицију 07,економска класификација 4239-"Остале опште 

услуге" на који се врши пренос средстава у износу од 5.000,00 динара, 
 

2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-89/2012-IV-03 
Дана: 05. септембра 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 
3.Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник 
општине дана 28.09. 2012. године доноси следећу 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени апропријације у  буџета општине Сента за 2012. годину 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину 
(„Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) са позиције 14-01 функције 111,  

економске класификације 4991 – "Средства резерве“врши се пренос средства у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара,  

 
• на позицију 180-04, функцију 451 економску класификацију 4244 "Услуге 

одржавања аутопутева  " износ од 1.000.000,00 динара  
 

2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-101 /2012-IV-03 
Дана: 28. септембра 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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257. 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) у вези са чланом 10. Одлуке о буџету оштине Сента за 
2012. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 14/2011) и члана 75. став 1. тачка 3. 
Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“, бр. 5/2011), Председник општине 
дана 06. августа 2012. године доноси следећу 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о промени апропријације у  буџету општине Сента за 2012. годину 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину („Службени 

лист општине Сента“, бр. 14/2011) са функције 980, позиције 143,  економске 
класификације 4215 – "Трошкови осигурања" врши се пренос средства у укупном 
износу од 259.150,00 динара на функцију 160 и то: 

 
• на позицију 100, економска класификација 4111 "Плате , додаци и накнаде запослених " 

на који се врши пренос средстава у износу од 219.805,00 динара, 
• на позицију 101, економска класификација 4121 "Допринос за ПИО" на који се врши 

пренос средстава у износу од 24.178,00 динара, 
• на позицију 101, економска класификација 4122 "Допринос за здравствено осигурање" у 

износу од 13.518,00 динара, 
• на позицију 101, економска класификација 4123 "Допринос за незапосленост" у износу 

од  1.649,00 динара 
 

2. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Сента. 
 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента“. 
 
   
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Председник општине 
Број: 401-78/2012-IV-03 
Дана: 06. августа 2012. године 
С е н т а 

 
Председник општине Сента  

 
Рудолф Цегледи c.p. 
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На основу члана 68. став 1.Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, 
бр.79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка) и члана 37., 38. Статута Месне Заједнице “Горњи 
Брег” Горњи Брег, Савет месне заједнице објављује 

 
Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

1. СЕКРЕТАР Месне заједнице “Горњи Брег” Горњи Брег на неодређено време 
 

Услови за рад: висока стручна спрема, знања језика који су у службеној употреби у општини 
Сента, држављанство Републике Србије и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. 
 
Уз молбу прилажу се следећи документи: оригиналне или оверене фотокопије докумената: о 
стручној спреми; уверење о држављанству; доказ о знању језика (писмени изјава, усмена 
аудиција), потврда да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за 
кривична дела која га чине неподобним за обављање послова секретара месне заједнице. 
 
Молбе поднети на адресу: Стручна служба Савета Месне заједнице “Горњи Брег”, 24406 
Горњи Брег, Мали сокак 59, са знаком ”За јавни конкурс-попуњавање положаја”, лично или 
поштом. 
 
Посебном ознаку на коверти: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од датума објављивања у Службеном листу поштине 
Сента. 
 
Текст огласа се објављује:”Службеном листу општине Сента”, огласној табли Завода за 
запошљавање општине Сента, огласним таблама месне заједнице”Горњи Брег”, у дневној 
штампи”Магyар Сзó”. 
 
 

Савет месне заједнице 
                                                                                                                             ГОРЊИ БРЕГ 
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852 

252 ОДЛУКА о промени  апропријације у  буџету општине Сента за 2012. 
годину 

853 

253 ОДЛУКА о промени апропријације у  буџету општине Сента за 2012. 
годину 

854 

254 ОДЛУКА о отварању нове апропријације у  буџету општине Сента за 2012. 
годину 

855 

255 ОДЛУКА о промени  апропријације у  буџету општине Сента за 2012. 
годину 

856 

256 ОДЛУКА о промени апропријације у  буџета општине Сента за 2012. 
годину 

857 

257 ОДЛУКА о промени апропријације у  буџету општине Сента за 2012. 
годину 

858 

258 ЈАВНИ  KОНКУРС O СЕКРЕТАР МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ГОРЊИ БРЕГ” 
ГОРЊИ БРЕГ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

859 

 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
- Број 28. - 

29.10.2012.г. 

 

 863 

 
 
 

 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  
 ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК: 

 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 
  

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно 
или за годину дана   унапред.   Цена   огласа   је  
2.000,00   динара,   за претплатнике 1.000,00  динара. За 
кориснике буџета оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 


